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Sammanfattning 
På grund av den kraftiga ökningen av bostadspriser i Stockholm har individer på 
marknaden börjat uppvisa tveksamhet, både på ett psykologiskt och ekonomiskt plan, i 
samband med bostadsaffärer. För dessa individer kan beslut och ställningstaganden få 
stora konsekvenser för privatekonomin och vara avgörande för en framtida 
bostadskarriär.  

Det för Sverige unika och komplexa budgivningssystemet, ”den öppna budgivningen”, 
involverar ett riskmoment för individer i stånd att sälja sin bostad. Det är därför 
intressant att utreda säljares riskpreferenser samt hur de väljer att agera i dessa 
beslutssituationer under risk. Beslutsfattande under risk, och inte minst riskaversion, är 
ett av litteraturen ofta berört område. Det finns dock begränsad forskning kring hur 
motsvarande beteenden tar sig uttryck på bostadsmarknaden. Denna studie syftar 
därför till att utreda säljares riskpreferenser på Stockholms bostadsmarknad.  

Med grund i prospektteorin utformas en webbaserad enkätundersökning och intervjuer 
med fastighetsmäklare och säljare på bostadsmarknaden genomförs. Detta utgör ett 
empiriskt bidrag till forskningsområdet. Det empiriska materialet analyseras genom en 
multipel regression samt sammanfattande statistik och kompletteras med en kvalitativ 
analys av intervjumaterialet.  

Studien fastslår att det finns indikativa beteenden för säljares riskaversion samt att det 
finns samband mellan olika demografiska faktorer och individens nivå av riskaversion. 
Vidare belyses riskaversionens omfattande situationsberoende. Därtill appliceras 
prospektteorin samt teorin kring begränsad rationalitet, vilka fastslås utgöra ett robust 
förklarande teoretiskt ramverk i relation till beslutsfattande i ett bostadskontext.  

 

Nyckelord 
Riskaversion, Bostadsförsäljning, Beteendeekonomi, Finansiellt beslutsfattande, 
Riskbeteenden, Stockholms bostadsmarknad 
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Abstract 
Due to the significant increase in residential housing prices in Stockholm, individuals 
present in the market are starting to act with reluctance, both on a psychological as well 
as an economical level. For these individuals, decisions and commitments may, apart 
from greatly affecting their economic situation, be influential over their future possibilities 
on the housing market.  

Sweden applies a unique system in the housing market context in which the final buyer 
is decided mainly through a bidding-procedure. This system, however, induces an 
element of risk for the individual in the position of selling. From this perspective, it is an 
interesting area of research to examine how these individuals choose to act when faced 
with decisions under risk. Decision-making under risk and uncertainty is a wide and 
well-published research area, however the research covering these aspects in a 
housing market context is very limited. In light of these circumstances, this study aims at 
exploring sellers risk preferences on the Stockholm housing market.  

Departing from the prospect theory a web-based survey is developed and is 
complemented with interviews with real-estate agents as well of sellers from the actual 
market. These elements combined forms the empirical contribution to the research field. 
Further, the empirical data is analysed with a multiple regression model as well as 
summary statistics and is supported by a qualitative analysis of the interview data.  

The study identifies indicative behaviours among sellers of real estate as well as the 
existence of connections between demographical factors and individual levels of risk 
aversion. Furthermore, a strong dependency between risk aversion and specific 
contextual circumstances is shown. As a theoretical contribution, prospect theory, as 
well as the theory of bounded rationality is shown to be a powerful theoretical 
framework given the real-estate context.  
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Risk aversion, Residential housing, Behavioural finance, Financial decision-making, 
Risk behaviour, Stockholm residential housing market 
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6 Översikt av forksningsmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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25 Riskaversion, jämförelse utbildningsniv̊a . . . . . . . . . . . . . . 45
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30 Riskaversion, jämförelse känslighet privatekonomi . . . . . . . . . 48
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38 Sammanställning fr̊aga 2, enkätfr̊agetyp 2 . . . . . . . . . . . . . 54
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6 Sammanställning av resultat fr̊an sammanfattande statistik . . . 43
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1 Introduktion

I denna del behandlas det identifierade problemets bakgrund och problematise-

ring. Avsnittet mynnar ut i studiens syfte som därefter operationaliseras i de

formulerade fr̊ageställningarna.

1.1 Bakgrund

Stockholm har liksom en stor del av landet det senaste decenniet upplevt en

kraftig ökning av bostadspriserna med en nästintill fördubbling av kvadratme-

terpriserna i innerstan mellan år 2005 och 2015 (Andersson, 2015). Detta menar

vissa är ett resultat av historiskt l̊aga räntor i kombination med ett l̊agt utbud

och en hög efterfr̊agan p̊a marknaden (von Heijne, 2017), och Sverige är även

ett av de f̊a länder som inte har upplevt ett prisras p̊a fastigheter efter finanskri-

sen 2008 (Frisell och Yazdi, 2010). Även budgivningarna har följt denna ökande

trend och skillnaderna mellan utg̊angspris och slutpris i Stockholms innerstad

har aldrig varit s̊a stora som de är nu (Mothander, 2015). Budgivningen är

i sig en väldigt speciell och komplex process där b̊ade säljaren och köparen av

bostaden tvingas fatta sv̊ara beslut om m̊angmiljonbelopp under tidspress. Bud-

givningssystemet är ocks̊a n̊agot som är relativt unikt för Sverige i jämförelse

med till exempel resten av Europa (Fastighetsmäklarförbundet, 2015b).

1.2 Problemformulering

Trots l̊aga räntor, l̊ag arbetslöshet och en överlag stark ekonomi i Sverige har

bostadspriserna nu uppn̊att en niv̊a där folk börjar uppvisa tveksamhet, b̊ade

p̊a ett psykologiskt och ett ekonomiskt plan (Veckans Affärer, 2017). Människor

agerar inte alltid i enlighet med de teoretiska modellerna och det finns m̊anga

psykologiska “fällor”, s̊asom förankring (eng: anchoring), konfirmatoriskt bias

(eng: confirmation bias), mentala konton (eng: mental accounting) (Hemberg,

2016), förlustaversion, flockbeteende och kognitiv dissonans, som kan p̊averka

v̊ara investeringsbeslut (Bolter, 2017). Av denna anledning är det intressant att

undersöka hur dessa mekanismer p̊averkar människors agerande och risktagande

i bostadsaffären.

Mäklarbranschen upplever liksom m̊anga andra branscher en ständig förändring

och har under de senaste åren karakteriserats av en ökad konkurrens och för-

ändrade kundpreferenser till följd av en ökad digitalisering p̊a marknaden (La-

geryd, 2016). Utvecklingen av ny teknik och sociala medier har lett till att fler-

talet nya affärsmodeller har introducerats p̊a marknaden, vilka har möjliggjort
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för mindre bolag att konkurrera med de större, redan etablerade spelarna (Fas-

tighetsmäklarförbundet, 2015a). Mäklarbranschen har dock inte upplevt samma

revolutionerade utveckling som m̊anga andra liknande branscher, där verksam-

heten nästan helt överg̊att till onlinebaserade lösningar, utan är fortsatt till

största delen kvar i den traditionella fastighetsmäklarrollen (Lageryd, 2016).

P̊a en konkurrensutsatt marknad i förändring är medvetenhet och precision

i värdeerbjudande viktigt för att h̊alla en god konkurrensposition (Hassan,

2012), varför det ligger i fastighetsmäklarbolagens intresse att f̊a en djupare

först̊aelse för individers prioriteringar och uppfattning av “värde” vid en bo-

stadsförsäljning. D̊a en individs risktagande är en central faktor vid en bo-

stadsaffär blir riskfaktorer ocks̊a kritiska för mäklarfirmor i utformningen av

värdeerbjudandet.

I dagsläget marknadsför studiens partnerföretag, Erik Olsson, sina mäklartjänster

med det primära säljargumentet att ”Vi ger dig bäst betalt” (Erik Olsson, 2017)

vilket i sig är otvetydigt positivt vid försäljning av bostad. Samtidigt finns det

naturligtvis en balans mellan strävan efter bästa försäljningspris och en säkerhet

i att f̊a försäljningen genomförd. Ett exempel p̊a denna avvägning är objekt som

säljs innan visning d̊a säljaren värderar säkerheten i en snabb affär högre än

möjligheten att priset blir högre vid en budgivning (och risken att priset blir

lägre). För denna typ av säljare är den mest passande marknadsföringen (och

värdeerbjudandet) möjligen ”vi säljer din bostad snabbt och tryggt”.

1.3 Syfte

Utifr̊an denna problemformulering har följande syfte för studien formulerats:

Denna studie syftar till att undersöka och kartlägga dynamiken gällande säljares

riskpreferenser vid bostadsförsäljning p̊a Stockholms bostadsmarknad.

1.4 Fr̊ageställning

Hur ser säljares riskpreferenser ut p̊a Stockholms bostadsmarknad?

För att utreda denna fr̊ageställning kommer dessa delfr̊agor att besvaras:

1. Hur kommer säljares riskaversion till uttryck i beteende och handling?

2. I vilken utsträckning är olika grupper av säljare riskaverta?

3. Vilka huvudsakliga faktorer p̊averkar säljares riskaversion?
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1.5 Positionering av studien och förväntat vetenskapligt

bidrag

Denna studie förväntas bidra till en ökad först̊aelse för riskbeteenden och risk-

preferenser p̊a bostadsmarknaden med ett fokus p̊a riskaversion hos säljare. Ut-

ifr̊an detta sker ett empiriskt bidrag genom en utredning av vilka faktorer och

parametrar som i olika utsträckning p̊averkar en individs riskbeteende vid bo-

stadsförsäljning. Det finns idag mycket forskning kring riskbeteenden i samband

med köp av finansiella produkter s̊asom värdepapper etc. Det finns dock mycket

lite forskning kring hur motsvarande beteenden tar sig uttryck p̊a bostadsmark-

naden samt de bakomliggande faktorerna bakom dessa beteenden. Denna studie

förväntas därför beröra denna kunskapslucka genom att bidra med en empirisk

undersökning av riskbeteenden p̊a Stockholms bostadsmarknad och p̊a s̊a sätt

skapa en ökad först̊aelse för dynamiken kring riskpreferenser p̊a denna mark-

nad.
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2 Teoretiskt ramverk

I detta avsnitt avhandlas de teoretiska koncept som ansers relevanta för den

formulerade fr̊ageställningen. Dessa kan underdelas i fem kategorier: (1) finan-

siellt beslutsfattande under risk; (2) riskaversion och dess grund; (3) faktorer

som p̊averkar inställning till risk samt (4) experimentella metoder för att mäta

riskaversion. Utöver detta berörs den teoretiska bakgrunden för en av studiens

analysmetoder; regressionsnanalysen.

2.1 Finansiellt beslutsfattande under risk

Vid m̊anga finansiella och privatekonomiska beslut som fattas av hush̊all och

privatpersoner är risk en närvarande faktor. Detta gäller inte minst vid större

beslut som exempelvis en bostadsaffär. Följaktligen blir en först̊aelse för indivi-

dens riskattityd en viktigt förutsättning för att förutsäga individens val och eko-

nomiska beteende (Dohmen m. fl., 2011). Vikten av det individuella perspektivet

p̊a risktolerans eller riskaversion har föranlett att ett flertal teoretiska modeller

inom omr̊adet har utvecklats och debatterats (Chaulk m. fl., 2003).

2.1.1 Nyttoteorin

Den teori som är mest citerad och använd i finansiella sammanhang (H. Levy

och M. Levy, 2002) är nyttoteorin (eng: Expected Utility Theory) vars ursprung

st̊ar att finna i Bernouillis publikation fr̊an 1783 ”Specimen Theoriae Novae

de Mensura Sortis” eller i engelsk översättning; ”Exposition of a New Theory

on the Measurement of Risk” (Bernoulli, 1954). Bernoulli noterade att inte ”var

man” bör göra samma bedömning och beslut i mötet med ekonomisk risk och att

följaktligen den individuellt bedömda nyttan m̊aste tas i beaktning vid mätning

av risk. Till detta, vilket än idag är en grundpelare i ekonomisk teori, noterade

Bernoulli att marginalnyttan av förmögenhet bör vara avtagande i proportion

till individens tidigare ackumulerade förmögenhet, med andra ord; den konkava

nyttofunktionen (eng: utility function). Nyttoteorin är idag n̊agot av ett axiom

vid forskning och studier av beslutsfattande under risk och vid bedömning av

rationellt agerande (Zhanga m. fl., 2014).

Det finns dock teorier som utmanar tolkningen av nyttoteorin som dels en nor-

mativ modell (dvs. hur individen bör agera), men primärt som förklarande mo-

dell. Kahneman och Tversky (1979) kritiserade nyttoteorin som en förklarande

modell för beslutsfattande under risk genom att empiriskt p̊avisa anomalier i

relation till teorins axiom om individers beteende. Ett välkänt exempel är Al-

lais paradox som motsäger nyttoteorins axiom om att individer är konsekventa
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i att maximera nyttan i relation till sin nyttofunktion (Kahneman och Tver-

sky, 1979). Samtidigt presenterar de prospektteorin som de argumenterar är en

bättre förklarande modell i sammanhanget.

En ytterligare välkänd kritik av Rabin (2000) är att nyttoteorin inte kan förklara

förlustaversion som gäller medelstora vinster/förluster eftersom detta skulle

medföra orimlig riskaversion vid större belopp. Med andra ord; en nyttofunk-

tion vars utformning överensstämmer med en individs risktagande i förh̊allande

till (ekonomiskt) stora och inflytelserika vinster och förluster, givet en viss ur-

sprunglig förmögenhet medför att individen är riskneutral vid sm̊a men även

medelstora belopp. P̊a motsvarande sätt ger den utformning av kurvan som

ger en realistisk riskaversion vid sm̊a och medelstora belopp en orimligt stor

riskaversion vid större belopp. Detta är en viktig anomali i relation till teorins

axiom d̊a den, i likhet med kritiken fr̊an Kahneman och Tversky (1979), visar

att nyttoteorin enkom inte kan förklara individens beteende.

2.1.2 Prospektteorin

D̊a denna studie studerar individers faktiska agerande och den bakomliggande

dynamiken i besluten, snarare än vad som borde vara det ”rationella ageran-

det” vid en bostadsföräljning, är en god förklarande modell önskvärd snarare

än en normativ modell. En avgörande skillnad i det teoretiska modellvalet är

därför hur modellerna behandlar kontext till beslutet som ska analyseras (i detta

fall en bostadsförsäljning), som exempelvis individens familjesituation. Nytto-

teorin ser till exempel familjesituationen som n̊agot som p̊averkar individens

marginalnytta (m.a.o. nyttofunktionens utformning), vilken i sin tur kommer

p̊averka utfallet av alla beslut som p̊averkar individens förmögenhet (Chaulk

m. fl., 2003).

Prospektteorin å andra sidan involverar konceptet mentala konton som i kort-

het innebär att det är ett felaktigt anta att individen har en full översyn över

sin ekonomiska situation och värderar varje krona lika (n̊agot som nyttoteo-

rin utg̊ar fr̊an). Istället har individen menatala konton där individen mentalt

avsätter ekonomiska medel för specifika aktiviteter inom skilda kategorier (Tha-

ler, 1999). Detta medför att varje beslut omgärdas av och fattas utifr̊an ett

sammanhang, med Thalers vokabulär ”beslutsram” (eng: decision frame), som

Tversky och Kahneman (1981) (sid. 453) definierar som ”... beslutsfattarens

uppfattning om händelser, utfall och oförutsägbarheter som är tillhörande ett

specifikt val”. I detta avseende skiljer sig allts̊a prospektteorin markant fr̊an

nyttoteorin eftersom kontexten p̊averkar beslutets utg̊ang genom att vara en

del av beslutsramen och inte genom p̊averkan p̊a en ”global” och allmängiltig

nyttofunktion (Chaulk m. fl., 2003). Vid en tillämpning som i denna avhandling
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om bostadsmarknaden, d̊a dessa kontextuella faktorer är potentiellt omfattan-

de, bedöms att synsättet som prospektteorin tillhandah̊aller är fördelaktigt för

analys.

Figur 1: Riskavert nyttofunktion (eng: utility function) i enlighet med nyttote-

orin (H. Levy och M. Levy, 2002)

Figur 2: Värdefunktion (eng: value function) i enlighet med prospektteorin

(Kahneman och Tversky, 1979)

Iakttagelsen att individer inte har en uniform syn p̊a hela sin ekonomiska situ-

ation illustreras allts̊a med mentala konton och är ett tydligt skiljedrag inom

prospektteorin i relation till andra teorier inom omr̊adet. En annan och för

tillämpningen mycket avgörande skillnad är synen p̊a den samlade förmögen-

hetens inflytande vid val som görs under risk. Som tidigare nämnt fokuserar

nyttoteorin p̊a den totala samlade förmögenheten över vars skala marginalnyt-

tan är avtagande. Detta illustreras tydligt i figur 1 där en avtagande, konkav

nyttofunktion visas. Prospektteorin å andra sidan lägger vikten i analysen runt

en neutral referenspunkt i brytpunkten mellan vad individen uppfattar som en

vinst samt förlust, se figur 2. Detta synsätt, som allts̊a fokuserar p̊a nyttan av

förändringar av förmögenhet snarare är niv̊aer som i nyttoteorin, reflekterar te-
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orins inbyggda utg̊angspunkt i mentala konton (Thaler, 1999) och är p̊a detta

sätt tv̊a sidor av samma mynt. Människans natur, menar Thaler, är att betrakta

enskilda beslut eller transaktioner separat snarare än som ett sammanhängande

system med tillvarons alla transaktioner. Inom prospektteorin kallas funktionen

illustrerad i figur 2 värdefunktion (eng: value function) trots sin relativa likhet

med nyttofunktionen, se figur 1.

Förutom referenspunktens betydelse och koppling till mentala konton finns tv̊a

andra relaterade aspekter som är särskiljande för prospektteorin gällande värde-

funktionen (Thaler (ibid.), Kahneman och Tversky (1979)). För det första är

värdefunktionen konkav i vinstregionen och konvex i förlustregionen. Thaler

(1999) ger den intuitiva förklaringen i att skillnaden mellan $10 och $20 upplevs

som större än skillnaden mellan $1000 och $1010. Ett andra utmärkande drag för

prospektteorin är dess fokus p̊a förlustaversion som innebär att en förlust av en

viss summa upplevs mer negativt än vad en vinst av motsvarande summa upp-

levs positivt. Detta är illustrerat med den skarpa lutning som värdefunktionen

i figur 2 har p̊a förlustsidan om origo, vilken är empiriskt belagt av bland annat

Kahneman och Tversky (1979).

En aspekt av prospektteorin som b̊ade är elegant men även innebär vissa pro-

blem vid fastställandet av individers värdefunktioner är konceptet beslutsvikter

(eng: decision weights). I korthet innebär detta att individen enligt teorin in-

te bedömer möjliga utfall utifr̊an objektiva sannolikheter utan fr̊an subjektiva

beslutsvikter som inte bör betraktas som sannolikheter (ibid.). Det är även en

viktig skillnad mellan att överskatta en sannolikhet samt att övervikta en be-

slutsvikt. I det första fallet r̊ader osäkerhet om den faktiska sannolikheten. I

det senare fallet är individen medveten om den objektiva sannolikheten men

värderar den högre vilket p̊averkar beslutet. Motsvarande resonemang gäller

naturligtvis underviktning av sannolikheter. Exempelvis tenderar individen att

överskatta sm̊a sannolikheter p̊a ett par procent. Detta fenomen illustreras med

den hypotetiska beslutsviktsfunktionen i figur 3.
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Figur 3: Beslutsviksfunktion (eng: decision weight function) (Kahneman och

Tversky, 1979)

Beslutsviktsfunktionen inför ännu en okänd funktion som är avgörande för in-

dividens beslut, med andra ord - en individ kan agera riskavert antingen p̊a

grund av en riskavert värdefunktion eller en motsvarande beslutsviktsfunktion

(H. Levy och M. Levy, 2002). För forskaren innebär detta ett problem d̊a det är

omöjligt att veta exakt hur respondenten i urvalet har viktat givna sannolikhe-

ter och om dess agerande härstammar fr̊an den faktiska värdefunktionen eller

inte.

Utrifr̊an dessa karaktärsdrag har bedömningen gjorts att prospektteorin är den

teoretiska ansats som bäst tjänar forskningssyftet. Givet att en bostadsaffär är

omfattande blir den neutrala referenspunkten viktig och de komplexa kontextu-

ella faktorerna klingar väl med mentala konton och dess implikationer.

2.1.3 Begränsad rationalitet och satisfiering

Simon (1955) presenterar i sin artikel “A Behavioral Model of Rational Cho-

ice” teorin om begränsad rationalitet (eng: bounded rationality), vilken menar

att p̊a grund av begränsningar i människans förm̊aga att bearbeta informa-

tion samt komplexiteten av miljön hon befinner sig i väljer individer generellt

satisfierande alternativ istället för de optimala alternativen som beskrivs av nyt-

toteorin, se avsnitt 2.1.1. Simon (ibid.) beskriver satisfiering som en universell

beteendetendens, men valet mellan satisfiering och nyttomaximering har i se-

nare studier snarare beskrivits som ett individuellt personlighetsdrag (Misuraca

m. fl., 2015).
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2.2 Riskaversion och dess grund

Begreppet riskaversion avser ovilja hos en individ att införa risk i sin totala

finansiella portfölj 1. Med andra ord, ställd inför ett val mellan tv̊a alterna-

tiv med identiskt väntevärde kommer en riskavert individ välja alternativet

som medför det minsta tillskottet av risk. Det riskaverta beteendet g̊ar dock

l̊angt utanför omr̊adet ”ekonomi och finans”, beteendet har även observerats

p̊a m̊anga h̊all i djurriket gällande arters fortplantning (d̊a i relation till ris-

ker för artens fortlevnad) (Zhanga m. fl., 2014), vilket föranleder slutsatsen att

beteendet (i detta avseende) är evolutionärt fördelaktigt. Zhanga m. fl. (ibid.)

föresl̊ar att detta evolutionära fenomen även kan vara anledningen till riskavert

beteende hos människan. Vid finansiella beslut är riskavert beteende vanligt

förekommande och viljan att förklara och förutse riskavert beteende är därför

stor (se avsnitt 2.1).

I avsnitt 2.1 lades den teoretiska grunden för tv̊a teorier kring beslutsfattande

under risk, nyttoteorin samt prospektteorin. Nyttoteorin förklarar riskavert be-

teende med nyttofunktionens form, en konkav nyttofunktion, som i figur 1 leder

till riskaversion d̊a den potentiella uppsida som ett riskfyllt val medför värderas

lägre p̊a grund av den avtagande marginalnyttan. En nyttomaximerande indi-

vid med en konkav nyttofunktion kommer därför agera riskavert när denne ställs

inför beslut som involverar risk (vice versa vid konvex nyttofunktion som leder

till risksökande beteende). Detta synsätt har möjliggjort att olika mätetal för

riskaversion har utvecklats. Pratt (1964) introducerar ett mättetal för riskaver-

sion gällande ”lokal riskaversion” (dvs. gällande mindre summor) som definieras

som

r(x) = −u′′(x)/u′(x) (1)

där u avser nyttofunktionen, x individens totala förmögenhet och r(x) beskriver

individens lokala riskaversion. Denna typ av matematiska m̊att är lockande d̊a

de p̊a ett enkelt sätt möjliggör jämförelse mellan individer eftersom en individ

är mer riskavert lokalt om och endast om individen även är mer riskavert globalt

(för stora summor), detta i jämföresle med en annan individ (ibid.). Samtidigt

förutsätter detta m̊att att den logiska förklaringen av riskaversion som nytto-

teorin presenterar är korrekt vilket är omtvistat. Denna modell för mätning

kräver även en god först̊aelse för individens nyttofunktion och dess utformning

lokalt.

Som tidigare nämnt under avsnitt 2.1 utvecklades prospektteorin som en kritik

mot nyttoteorin samt utifr̊an anomalier i relation till teorins axiom. Av den-

1Termen ”portfölj” används här i bred bemärkelse
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na anledning är även den förklaring till riskaverion som prospektteorin lyfter

olik den som nyttoteorin ger. Rabin (2000) och Rabin och Thaler (2001) lyf-

ter kritiken att maximerande av nytta utifr̊an nyttokurvan inte kan förklara

riskaversion b̊ade i liten och stor skala p̊a ett koherent vis, med andra ord, en

nyttofunktion kalibrerad för realistisk riskaversion vid sm̊a summor ger orimligt

stor riskaversion vid stora summor och vice versa.

Kahneman och Tversky (1979) lyfter vikten av en referenspunt, en status quo,

i varje isolerat beslut som sker i relation till risk och som avgör vad som i in-

dividens öga är en vinst respektive en förlust. De beskriver i relation till detta

förlustaversion (eng: loss aversion) vilket innebär att en förlust upplevs mer ne-

gativt än vad en vinst av motsvarande storlek upplevs positivt, se avsnitt 2.1.2.

P̊a detta sätt lägger de fokus p̊a förändringar av förmögenhet snarare än niv̊aer

av förmögenhet vilket även blir avgörande i förklaringen av fenomenet riska-

version. Rabin och Thaler (2001) lyfter just förlustaversion i kombination med

mentala konton som den mest adekvata förklaringen till riskaversion. Dessa tv̊a

begrepp i samspel ger en intuitiv förklaring till riskaversion och överbrygger de

anomalier som en förklaring baserad enkom p̊a en nyttofunktion medför.

Mentala konton, som refererar till individens tendens att betrakta finansiella

val enskilt och isolerat snarare än som en integrerad del i den totala finansiella

situationen, kan förklara varför riskaverionen vid sm̊a summor (utifr̊an nytto-

teorin) är orimligt stor. Effekten av mentala konton p̊a individens riskaversion

illustreras bäst med ett exempel. Jämför följande situationer (som bör läsas som

parallella verkligheter ceteris paribus):

1. En person f̊ar möjlighet att gratis vara med i ett spel där man vinner 100

000 SEK med sannolikhet 50 % och förlorar 50 000 SEK med sannolikhet

50 %.

Samtidigt vet individen att denne inom kort ska ta emot en säker summa

om 500 000 SEK (exempelvisfr̊an ett arv eller liknande)

2. En person f̊ar möjlighet att gratis vara med i ett spel där man vinner 450

000 SEK med sannolikhet 50 % och vinner 600 000 SEK med sannolikhet

50 %.

Ingen normalt tänkande individ skulle tacka nej till spelet i exempel 2. Många

skulle nog vara mer tveksamma till spelet i exempel 1 även om de tv̊a situ-

ationerna totalt sett är matematiskt identiska. Den enda skillnaden är fram-

ställningen av situationen som möter individen. P̊a detta sätt avgör individens

förm̊aga att ackumulera sin totala ekonomiska situation beslut och värdering av

risk/möjligheter i specifika situationer.

I denna avhandling kommer detta synsätt p̊a riskaversionens underliggande dy-

10



namik (dvs. utifr̊an prospektteorin) vara dominerande av tv̊a primära anledning-

ar: (1) Många individer isolerar troligtvis bostadsaffären fr̊an andra beslut under

risk som individen fattar p̊a grund av dess relativa storlek. (2) I en bostadsaffär

finns m̊anga (potentiellt) tydliga referenspunkter som därmed kan definiera sub-

jektiva vinster och förluster (s̊a som värdingen, pris p̊a nästkommande bostad,

inköpspris för nuvarande bostad etc.). Detta gör prospektteorin till en lämplig

förklarande teoretisk modell för avhandlingens syfte.

2.3 Faktorer som p̊averkar inställning till risk

Utifr̊an presentationen av riskaversion i de föreg̊aende avsnitten som p̊a ett

individplan beskriver mekanismerna bakom ett riskavert eller risksökande bete-

ende är det rimligt att ställa sig fr̊agan om det finns mönster p̊a ett aggregerat

plan baserade p̊a demografiska faktorer (enskilda eller i kombination). Eftersom

riskaversion är en viktig ing̊aende parameter i individers beslut är det av in-

tresse för organisationer och företag att ha kännedom om dessa mönster, n̊agot

som avspeglas i en uppsjö av forskning p̊a omr̊adet. Huvuddelen av forskning-

en mäter riskaversion genom kvoter, exempelvis som ”andel aktier med hög

risk av total portfölj” eller n̊agon snarlik kvot (Finke och Huston, 2003) varför

dess tillförlitlighet generellt (Chaulk m. fl., 2003) och generaliserbarhet till bo-

stadsföräljning kan diskuteras. Litteraturen är dock intressant som en jämförelse

mot de tendenser vid bostadsförsäljningar som denna avhandling ämnar utre-

da.

Nedan presenteras en litteraturstudie kring olika faktorers p̊averkan p̊a riska-

version i bred bemärkelse.

Ålder

Den parameter som kanske är mest återkommande i litteratur imon omr̊adet

är ålder - möjligen eftersom den är enkel att kvantifiera. Samtidigt finns forsk-

ning som poängterar att inte ens åldersbegreppet kan ses som helt objektivt i

sammanhanget eftersom man kan göra en distinktion mellan kronologiskt och bi-

ologiskt åldrande med minskad kognitiv förm̊aga (Bonsang och Dohmen, 2015).

Bonsang och Dohmen (ibid.) drar utifr̊an en empirisk studie slutsatsen att 85

% av förändringar av riskattityd som härrör till ålder kan tillskrivas förändring

av den kognitiva förm̊agan. Faktorn ålder är även nära associerad till skeenden

i livet s̊a som familjesituation, arbetssituation etc. vilket ytterligare gör faktorn

mer komplex. Grable (1997) lyfter ålder som ett mätetal för hur l̊ang tid en indi-

vid har p̊a sig att uppn̊a finansiella m̊al vilket kan ge implikationer för agerande

exempelvis närmare pensions̊alder d̊a individens finansiella situation generellt
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förändras.

Litteraturen ger en splittrad bild kring p̊a vilket sätt stigande ålder korrelerar

med niv̊a av riskaversion. Botwinick (1984) uttrycker att det, trots en gängse

föreställning om att äldre personer är mer konservativa och försiktiga, finns data

som talar b̊ade för och emot denna uppfattning, en observation som givet även

senare forskning fortfarande tycks korrekt. Sung och Hanna (1996) drar fr̊an en

studie p̊a data fr̊an Survey of Consumer Finances (SCF) fr̊an 1992 slutsatsen

att individer med mer än 30 år kvar till pension hade en risktolerans som var

signifikant högre än grupper närmare pension. P̊a motsvarande dataset, men

fr̊an året 1989, drar däremot Xiao (1996) slutsatsen att stigande ålder är en

signifikant faktor för större investeringar i aktier i relation till mindre volati-

la/riskfylld placeringar som exempelvis sparkonton. Denna observation stöds av

Wang och Hanna (1997) som utifr̊an SCF 1983-1989 drar slutsatsen att risk-

tolerans ökar med stigande ålder. Vidare observerar Wang och Hanna (ibid.)

att pensionerade hush̊all förvisso agerar mer riskavert vid finansiella placering-

ar än förvärvsarbetande hush̊all men att risktoleransen fortfarande stiger med

ålder. Grable (1997) drar slutsatsen att ålder inte är en signifikant faktor för att

förklara niv̊aer av risktolerans men i en senare studie (Grable, 2000) drar han

slutsatsen att risktolerans ökar med ålder.

Kön

Skillnader mellan könen gällande risktolerans har undersökts flitigt och inom

flera omr̊aden av finansiell aktivitet (pension, placeringar etc.). Trots detta visar

studierna p̊a motsägelsefulla slutsatser; för en djupare litteraturgenomg̊ang, se

(Grable (1997), sid 24-27).

Vissa studier sticker dock ut i sin ansats och metod. P̊alsson (1996) gör en stu-

die om svenska hush̊alls risktagande utifr̊an drygt 7000 skattedeklarationer fr̊an

1985. P̊alsson drog slutsatsen att kön inte p̊a ett signifikant sätt kan förklara

risktolerans. Booth och Nolen (2012) föresl̊ar efter en experimentell studie att

alla skillnader som identifieras mellan kvinnors och mäns risktolerans primärt

kan härröras till könssstereotypa beteenden och förväntningar snarare än gene-

tiska skillnader. Detta efter att ha experimentellt jämfört grupper med enbart

kvinnliga respektive manliga deltagare med blandade grupper.

Familjesituation

Gällande familjesituation jämför den existerande litteraturen i första hand sing-

elhush̊all med gifta par samt hush̊all med respektive utan barn. Den generella
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slutsatsen är att barn sänker hush̊allets risktolerans (Chaulk m. fl. (2003), Ri-

ley och Russon (1995)) i förh̊allande till hush̊all utan barn samt att gifta par

har lägre risktolerans än singelhush̊all (Grable (1997), Grable (2000), Riley och

Russon (1995)). En trolig förklaring till detta är ett ökat behov av finansiell

säkerhet och stabilitet i de fall där man har försörjandeansvar för barn.

Charness m. fl. (2013) lyfter ett par intressanta kross-faktorer i sammanhang-

et: Förmögna hush̊all är mer risktoleranta än hush̊all utan barn med samma

förmögenhetsgrad. Vidare p̊averkas äldre pars risktolerans inte av närvaro av

barn utan detta mönster är enbart synligt gällande unga hush̊all.

Inkomst, anställning och utbildning

Inkomst och arbetssituation bör rimligen ha en koppling till individens in-

ställning till risk, vilket ocks̊a p̊avisas av litteraturen. Osäkerhet kring sin an-

ställning minskar individens investeringar i riskfyllda tillg̊angar (Cardak och

Wilkins (2009), Grable (1997)), och högre inkomst leder generellt till en större

risktolerans (Xiao (1996), Sung och Hanna (1996), Grable (2000), Grable (1997)).

Även hög utbildning tycks enligt existerande litteratur vara positivt korre-

lerat med hög risktolerans (Sung och Hanna (1996), Grable (2000), Grable

(1997)).

Övriga faktorer

I tillägg till ovan nämnda faktorer tar litteraturen upp en antal parametrar

med potentiell p̊averkan p̊a individers riskaversion. Riley och Russon (1995)

och Finke och Huston (2003) betonar investeringens tidshorisont där en längre

planerad period för ägandet ger högre risktolerans. Vidare diskuteras andra

”fram̊atblickande” parametrar s̊a som förväntad inkomstutveckling. Även att

äga fastigheter är enligt Cardak och Wilkins (2009) positivt korrelerat med

risktolerans.

2.4 Experimentella metoder för att mäta riskaversion

Det faktum att riskaversion är ett väl etablerat begrepp inom b̊ade ekonomi

och beteendevetenskap samt har en precis matematisk definition gör att det i

teorin gör det möjligt att mäta med hög precision (Thomas, 2013). P̊a grund

av de teoretiska meningsskiljaktigheter som uppkommit kring nyttofunktionen,

se avsnitt 2.1, har ocks̊a flertalet metoder för att mäta riskaversion växt fram

(Thomas, 2016). Bruhin m. fl. (2010) belyser dock att ungefär 80 % av popu-

lationen uppvisar tydliga avvikelser fr̊an de linjära sannolikhetsviktningarna i
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enlighet med prospektteorin. Trots experimentell forskning finns det idag ingen

självklar metod för modellering av riskaversion, (Holt och Laury, 2002) och till

följd av avvikelser fr̊an nyttoteorin i experimentella studier har flertalet alterna-

tiva teorier uppkommit för att p̊a ett bättre sätt beskriva riskaversion (Harless

och Camerer, 1994).

För just mätning av individuella riskpreferenser (dvs. i vilken utsträckning olika

individer är villiga att ta risk) p̊a ett experimentellt plan finns det en mängd

olika metoder med olika komplexitet, och lämpligheten hos dessa beror till stor

del p̊a vilken fr̊aga som ska besvaras samt även p̊a populationen som undersöks

(Charness m. fl., 2013). Nedan presenteras n̊agra utvalda metoder för analys

av riskpreferenser (eng: elicitation methods) som p̊a olika sätt är relevanta för

denna studie.

2.4.1 Becker–DeGroot–Marschak-metoden (BDM)

Ända till sent 1990-tal var BDM-mekanismen, utvecklad av Becker m. fl. (1964),

den vanligaste metoden för att mäta riskattityder (Eckel och Grossman, 2008).

Metoden som baseras p̊a nyttoteorin erbjuder ekonomiska incitament för att

f̊a beslutsfattare att uttrycka sina sanna värderingar av tillg̊angar samt deras

betalningsvilja för dessa. En individ f̊ar själv bestämma ett försäljningspris p̊a

en given tillg̊ang och erbjuds sedan ett slumpmässigt bud p̊a tillg̊angen. Är bu-

det högre än försäljningspriset tvingas individen sälja tillg̊angen för budet och i

annat fall beh̊aller individen tillg̊angen. Denna metod baseras dock p̊a antagan-

det att alla individer maximerar den förväntade nyttan (eng: expected utility),

n̊agot som enligt flertalet studier inte stämmer (Keller m. fl., 1993), se avsnitt

2.1.3. Eckel och Grossman (2008) lyfter kritik mot BDM-metoden och menar

att värderingarna är känsliga för irrelevanta parametrar s̊asom exempelvis den

övre gränsen för värderingen, att individen har l̊aga incitament för att ge san-

ningsenliga värderingar vid l̊aga vinstmöjligheter samt att avvikelser kan uppst̊a

vid beslutsfattandet p̊a grund av komplexiteten i metoden.

2.4.2 Eckel och Grossman-metoden

Duon har därför istället utvecklat en egen metod för mätning av riskattityder,

kallad Eckel och Grossman-metoden. Metoden designades för att p̊a ett simpelt

sätt kunna mäta riskpreferenser, men samtidigt erh̊alla tillräcklig heterogenitet

för att kunna estimera nyttoparametrar (Charness m. fl., 2013). Testpersonen

ställs här inför fem olika spel och ombeds välja ett av dessa fem att spela. Av de

fem spelen har ett av dem en säker utg̊ang och de fyra andra har en linjärt ökande

förväntad avkastning samt risk med 50 % sannolikhet för en hög respektive l̊ag
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vinst (Eckel och Grossman, 2008). Metoden har dock f̊att viss kritik för att

inte kunna differentiera mellan olika niv̊aer av risksökande beteenden (Charness

m. fl., 2013).

2.4.3 Fr̊ageformulär

Fr̊ageformulär är en vanligt förekommande metod vid undersökning av indivi-

ders egna uppfattning av deras riskpreferenser och riskbeteenden. Fr̊agorna är

typiskt sett av karaktären ”Hur risktagande är du p̊a en 10-gradig skala?”, där

individen f̊ar gradera sig själv. Många bevis tyder p̊a att riskpreferenser mätta

med fr̊ageformulär är starkt beroende av det sammanhang de mäts i (ibid.),

det vill säga att en individ kan uppvisa olika riskbeteenden inom olika ämnen

samt i olika situationer. Detta belyser vidare vikten av att p̊a ett isolerat vis

undersöka en individs riskbeteenden inom ett specifikt omr̊ade, snarare än p̊a

generell basis, för att erh̊alla ett s̊a rättvisande resultat som möjligt. Kritik

har dock lyfts fram mot fr̊ageformulär som undersökande metod p̊a grund av

en ibland bristande koppling mellan en individs självbild och dennes faktiska

agerande. (ibid.)

2.4.4 Multiple Price List-metoden (MPL)

En mer komplex metod som möjliggör vidare differentiering mellan olika niv̊aer

av risksökande beteenden är Multiple Price List-metoden (MPL). Metoden möjlig-

gör jämförelser av riskattityder över en bredd av olika kontext och miljöer. Me-

toden g̊ar ut p̊a att en testperson presenteras för en lista med, typiskt sett,

10 olika valmöjligheter över ihopparade spel, se figur 4. Personen ombeds se-

dan välja ett spel, A eller B, för varje par. Den möjliga vinstsumman för spel

A respektive spel B h̊alls konstanta, men sannolikheterna förändras mellan de

olika raderna. Generellt sett väljer testpersonen alternativ A för de första ra-

derna för att vid n̊agon rad sl̊a över och börja välja alternativ B. Ju högre upp

denna överg̊angspunkt ligger, desto mer risksökande är individen och extremt

risksökande individer väljer alternativ B redan vid rad 1 för att sedan fortsätta

välja detta för alla 10 rader.

MPL-metoden har f̊att kritik för dess komplexitet och för att, beroende p̊a

populationen, vissa testpersoner inte kommer att först̊a processen. (ibid.)
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Figur 4: MPL-metoden, Lista över val (Charness m. fl., 2013)

2.5 Regressionsanalys

Regressionsanalys är enligt Nationalencyklopedin (2017) definierat som en ”...

statistisk metod för analys av sambandet mellan en responsvariabel (beroende

variabel) y och en eller flera förklarande x-variabler”. Med andra ord, en ana-

lys för att relatera utfall av en stokastisk variabel y med förklarande variabler

x1, x2, ...xk (Lang, 2014). Den linjära regressionmodellen formuleras

yi =

k∑
j=0

xijβj + ei i = 1, ..., n (2)

där yi betecknar ett utfall av den stokastiska beroendevariabeln vars värde ut-

ifr̊an modellen antas bero av de förklarande variablerna x·j . Den stokastiska

variabeln ei betecknar residualen och antas vara oberoende mellan utfall s̊a att

E(ei) = 0 samt E(e2
i ) = σ2. I denna modell antas vidare att residualerna ei har

samma varians, en s.k. homoskedastisk modell. Normalt sätts x·0 till 1 vilket

medför att β1 utgör interceptet för modellen. Om k = 1 kallas modellen för

”enkel regressionsmodell”, om k > 1 benämns modellen ”mutlipel regressions-

modell” (ibid.).

Koefficienterna β1, β2, ...βk kan estimeras till β̂1, β̂2, ...β̂k utifr̊an olika metoder

s̊a som maximum likelihood-metoden eller minsta kvadrat-metoden. I detta ar-

bete kommer minsta kvadrat-metoden appliceras. Med denna metod bestäms

estimaten β̂1, β̂2, ...β̂k s̊a att summan av de kvadrerade residualerna minimeras,

dvs.
∑k
j=0 êi. (ibid.).

Konfidensintervall

För de skattade parametrarna kan konfidensintervall beräknas som

β̂j = ±
√
Fα(1, n− k − 1)σβ̂j (3)

där σβ̂j är den estimerade standardavvikelsen för estimatet β̂j , Fα(1, n− k− 1)

är α-kvantilen av F-distributionen med n − k − 1 frihetsgrader, n är antalet
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observationer och k är antalet oberoende (förklarande) variabler. I denna rap-

port betecknas konfidensintervallets undre respektive övre gräns med KI 2,5 %

respektive KI 97,5 % (vid konfidensgrad α = 5 %). Detta test, liksom vanligt

F-test av βj , är enbart giltigt om antagandet om homoskedastisitet stämmer.

Detta beror p̊a att heteroskedastisitet orsakar felaktiga estimat av σβ̂j . Skatt-

ningarna av βj är dock giltiga i vilket fall (Lang, 2014).

Determinationskonstant

Ett ofta använt m̊att p̊a det skattade modellens relevans är R2 vilket beräknas

enligt

R2 =
V ar(xβ̂)

V ar(y)
= 1 − V ar(ê)

V ar(y)
(4)

i vilken V ar(y) betecknar variansen av urvalet av y = (y1, y2, ..., yk) (den be-

roende variabeln) (ibid.), x = (x1, x2, ..., xk), β̂ = (β̂1, β̂2, ..., β̂k). Ofta används

även justerat R2, R2, som tar i beaktning antalet frihetsgrader implicerat av

modellen (Ohtani och Tanizaki, 2004). Detta m̊att beräknas enligt

R2 = 1 − n− 1

n− k
(1 −R2) (5)

Multikollinearitet

Vid regression utifr̊an en regressionsmodell med tv̊a eller flera förklarande va-

riabler med hög korrelation finns risk för multikollinearitet. Detta försv̊arar

skattning av de förklarande variablernas respektive parametrar och identifieras

genom att standardavvikelserna för dessa estimat blir stora (Lang, 2014).
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3 Metod

Nedan presenteras de metoder som använts för att genomföra studien tillsam-

mans med en beskrivning av hur dessa har valts och applicerats. Först presen-

teras det övergripande angreppssättet p̊a fr̊ageställningen. Därefter behandlas

forskningsprocessens olika komponenter i detalj, varefter en diskussion kring ar-

betets vetenskapliga kvalitet genomförs.

3.1 Metodiskt tillvägag̊angssätt och forskningsdesign

Forskningen syftar till att ge en ökad först̊aelse för säljares riskpreferenser vid

bostadsförsäljning, vilket av Blomkvist och Hallin (2014) beskrivs som ett ut-

forskande syfte av karaktären ”Vilka är de underliggande temana, mönstren,

kategorierna bakom x?”. Enligt definitionen presenterad av Collis och Hussey

(2009) är studiens formulerade syfte primärt av analytisk karaktär, där para-

metrar och samband kommer att analyseras för att öka först̊aelsen för riskpre-

ferenserna p̊a Stockholms bostadsmarknad. Vidare finns en förhoppning för att

syftet även kan verka p̊a ett prediktivt sätt genom att förutsp̊a vissa generella

beteenden hos marknadens säljare och möjliggöra en ökad först̊aelse hos mark-

nadens aktörer. För att uppfylla detta syfte har en induktiv ansats valts. Detta

innebär att teori utvecklas med hjälp av observation och analys av empirisk data

där forskningsprocessen g̊ar fr̊an det specifika till det generella (ibid.).

Forskningen utg̊ar därför fr̊an ett fenomenologiskt (eller kvalitativt) paradigm,

karaktariserat av forskning grundad i en öppen fr̊aga, det vill säga fr̊ageställ-

ningen (Jonker och Pennink, 2010). Enligt det fenomenologiska paradigmet ses

verkligheten som subjektiv och kan inneh̊alla flera sanningar, varför fokus främst

läggs p̊a processen snarare än utkomsten av den. Forskningsprocessen är mer

informell och avst̊andet mellan forskaren och forskningsobjekten bör strävas

efter att vara s̊a litet som möjligt (Collis och Hussey, 2009).

Studien har genomförts enligt 4-fasmodellen presenterad av Blomkvist och Hal-

lin (2014) där arbetet successivt utvecklas med hjälp av presentationer av fram-

tagna prototyper. För att kartlägga dynamiken bland säljares riskpreferenser

används främst en kvalitativ metodik, men denna kompletteras även med en

kvantitativ studie. För att undvika partiskhet (eng: bias) och sterilitet i forsk-

ningen, har triangulering av metoderna använts, se figur 6. Triangulering in-

nebär användandet av flera olika tillvägag̊angssätt, metoder och tekniker i sam-

ma forskningsstudie (Collis och Hussey, 2009), och beskrevs av Denzin (1973)

som kombinationen av metoder vid en studie av samma fenomen. Många fors-

kare argumenterar även för att triangulering leder till b̊ade högre reliabilitet och

validitet (Collis och Hussey, 2009).
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3.2 Forskningsprocess

Forskningsprocessen har i enlighet med figur 5 delats upp i tre delar; en förstudie,

en empirisk studie samt en analytisk studie. Under hela forskningsprocessen har

även en litteraturstudie p̊ag̊att för att underbygga de övriga stegen i proces-

sen.

Litteraturstudie

Thesis 
Proposal

Pilot- 
enkät

Kvalitativ  
studie

Kvantitativ  
studie

Analys av 
empirisk 

data
Slutsats

Förstudie Empirisk studie Analys

Figur 5: Forskningsprocess

3.2.1 Förstudie

Initialt i processen togs ett uppsatsförslag (eng: thesis proposal) fram för att

bygga intuition kring problematiseringen inom ämnet. Utifr̊an den identifierade

problematiseringen formulerades ett syfte samt en fr̊ageställning, vilka b̊ada om-

formuleras under arbetets g̊ang p̊a ett induktivt vis (Jonker och Pennink, 2010).

En initial metodik för operationalisering av enkäten togs sedan fram med stöd

i litteraturen (Blomkvist och Hallin, 2014), se avsnitt 2.4, för att fastställa hur

forskningsfr̊agan bäst undersöks. Utifr̊an denna metodik skapades en enkät för

den kvantitativa studien som testades och lanserades som en pilotstudie.

3.2.2 Litteraturstudie

En litteraturstudie genomfördes parallellt med hela arbetsprocessen och syftar

till att ge läsaren en ökad först̊aelse för det aktuella tillst̊andet och relevanta

fr̊agorna inom ämnesomr̊adet (Collis och Hussey, 2009). Litteraturstudien fun-

gerade även som ett stöd i processen att identifiera kunskapsgap och nischen

för denna studie samt för att ge inspiration till modelleringen av forsknings-

designen och metodiken. All litteratur har även blivit diskuterad och kritiskt

analyserad.

Sökningarna av litteratur började p̊a en bred basis och har under arbetets g̊ang

smalnat av i samband med att studiens syfte och omf̊ang har konvergerat. De

databaser som har använts vid litteraturstudien är främst KTHB Primo, Web
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of Science, ScienceDirect och Google Scholar, och bland annat följande sökord

har använts vid sökningar i dessa databaser:

“theory of risk aversion”, ”measuring risk aversion”, ”risk aversion survey”,

”risk behaviour experiment”, ”risk aversion real estate”, ”risk aversion

housing market”, ”value proposition context”, ”survey”, ”experimental risk

study”, ”bounded rationality””

3.2.3 Empirisk studie

Den empiriska studien best̊ar av insamling av b̊ade kvantitativ och kvalita-

tiv data. Den kvalitativa datan har samlats in i form av primär data fr̊an en

webbaserad enkätundersökning. Den kvalitativa studien har skett med hjälp

av flertalet intervjuer med olika aktörer. I den empiriska delen av studien har

triangulering använts för en ökad validitet och reliabilitet.

I figur 6 presenteras hur de olika forksningsmomenten som beskrivs nedan p̊a

olika sätt bidrar till att besvara studiens olika delfr̊ageställningar.

Intervjuer med 
bostadsförsäljare 

Intervjuer med 
fastighetsmäklare

Enkät del B 
Frågetyp 1 & 2

Enkät del A 

Besvarar: 
Delfrågeställning 1 
Delfrågeställning 2 
Delfrågeställning 3

Besvarar: 
Delfrågeställning 3

Besvarar: 
Delfrågeställning 2 

Besvarar: 
Delfrågeställning 1 
Delfrågeställning 3 

TRIANGULERING AV METODER

Figur 6: Modell över de olika forskningsmomenten i den empiriska studien samt

hur dessa bidrar till besvarandet av de olika delfr̊ageställningarna
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3.2.3.1 Enkätundersökning

En kvantitativ enkätundersökning har genomförts under studien med syfte att

undersöka individers riskbeteenden p̊a bostadsmarknaden. För att p̊a ett expe-

rimentellt sätt illustrera riskaversionen hos individer vid bostadsförsäljning ska-

pades en webbaserad enkätundersökning som syftar till att f̊anga respondentens

riskpreferenser samt samla in data kopplad till personliga faktorer. Vid operatio-

nalisering av enkäten under förstudien studerades och analyserades n̊agra av de

vanligaste experimentella metoderna för mätning av individuella riskpreferenser

(se avsnitt 2.4), av vilka n̊agra sedan kombinerades för att p̊a bästa sätt passa

syftet för denna studie. Efter lanseringen av pilotenkäten under förstudien ana-

lyserades och justerades utformningen n̊agot. Den framtagna enkäten inneh̊aller

delar av Eckel och Grossman-metoden, Multiple Price List-metoden (MPL) samt

av fr̊ageformulär. Enkäten är vidare utformad p̊a ett s̊adant sätt att fr̊agorna

anpassas efter de ifyllda svaren, (se figur 7). Om man exempelvis anger att

man i dagsläget äger ett boende f̊ar man följdfr̊agor om detta boende osv. Hela

enkäten återfinns bifogad i bilaga B.

Personspecifika faktorer 
Självskattning 

10 frågor, 155 svarande

Bostadssituation

4 frågor, 152 svarande

Frågor om din bostad

5 frågor, 87 svarande

Riskfrågor typ 1:  1 500 000 - 2 499 999 SEK

Riskfrågor typ 1:  < 1 500 000 SEK

Riskfrågor typ 1:  2 500 000 - 3 499 999 SEK

Riskfrågor typ 1:  9 500 000 - 10 500 000 SEK

Riskfrågor typ 1:  > 10 500 000 SEK

Frågor om försäljning

5 frågor, 43 svarande

4 frågor, 141 svarande 4 frågor, 131 svarande

FILTER
Bostads- 

form

FILTER

Ska du sälja 
inom 2 år?

FILTER

Värdering 
bostad

....

....

Riskfrågor typ 2:  1 500 000 - 2 499 999 SEK

Riskfrågor typ 2:  < 1 500 000 SEK

Riskfrågor typ 2:  2 500 000 - 3 499 999 SEK

Riskfrågor typ 2:  9 500 000 - 10 500 000 SEK

Riskfrågor typ 2:  > 10 500 000 SEK

.... TACK!

B
os

ta
ds

rä
tt 

 

H
us

Nej

Hyresrätt

Ja

Inneboende

D
EL

 A
D

EL
 B

Figur 7: Översikt av enkätstruktur

Initialt i del A av enkäten, se figur 8, f̊angas personspecifika faktorer med hjälp

av en fr̊ageformulärsmetod och best̊ar dels av fr̊agor gällande kön, sysselsättning,

inkomst, bostadssituation etc. samt även fr̊agor av typen självskattning. Denna
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del av enkäten syftar till att besvara delfr̊ageställning 3, det vill säga vilka

faktorer som p̊averkar individers riskaversion.

Figur 8: Självskattning via fr̊ageformulär, exempel p̊a personkarakteristisk fr̊aga

i del A av enkäten

Del B av enkäten, se figur 7, best̊ar av tv̊a olika fr̊agetyper som syftar till att

f̊anga respondentens individuella riskbeteenden och riskpreferenser. Med grund

i BDM-metoden samt Eckel och Grossman-metoden har enkätfr̊aga typ 1 tagits

fram där individen ställs inför fyra hypotetiska exempel i en bostadsförsäljnings-

situation. Individen ombeds sätta sig in i en situation där de äger en bostad till

ett givet värde, anpassat till det värde de tidigare angivit att deras faktiska

bostad har för att komma s̊a nära verkligheten som möjligt. De ombeds sedan

skatta hur stor chansen minst m̊aste vara för att de ska ta en given risk vid

en budgivning, se figur 9. Syftet med denna del av enkäten är att illustrera

hur en individs riskbenägenhet förändras med ökande belopp kopplat till del-

fr̊ageställning 2 samt hur den st̊ar i förh̊allande till andra respondenter.

Figur 9: Enkätfr̊aga typ 1 i del B, riskskattning via hypotetiska exempel

Den sista delen av enkäten, enkätfr̊aga typ 2, är baserad p̊a MPL-metoden och

utgörs av liknande fr̊agor som enkätfr̊aga typ 2, men i denna del ställs individen

inför redan givna sannolikheter i en budgivningssituation, och m̊aste utefter

dessa ange hur de skulle agera, se figur 10. I denna del är varje fr̊aga specifikt

utformad för att säga n̊agot om ett visst typ av riskbeteende, enligt tabell 1,

även denna del är kopplad till delfr̊ageställning 2.
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Figur 10: Enkätfr̊aga typ 2 i del B, riskskattning via hypotetiska exempel

Fr̊aga Belopp Sannolikheter Syfte

1

Har f̊att ett bud p̊a 5 % över

utg̊angspris.

Finns möjlighet till ytterli-

gare 35 % i ett högre bud

Chansen att f̊a det nya,

högre budet = 15 %

Risken att tvingas sälja

till utg̊angspris = 85 %

Syftar till att illustrera

hur individer agerar d̊a

det finns lite att förlora

och mycket att vinna.

2

Har f̊att ett bud p̊a 55 % över

utg̊angspris.

Finns möjlighet till ytterli-

gare 10 % i ett högre bud

Chansen att f̊a det nya,

högre budet = 95 %

Risken att tvingas sälja

till utg̊angspris = 5 %

Syftar till att illustre-

ra hur individer agerar

d̊a det finns mycket att

förlora men lite att vin-

na.

3

Har f̊att ett bud p̊a 5% över

utg̊angspris.

Finns möjlighet till ytterli-

gare 5 % i ett högre bud

Chansen att f̊a det nya,

högre budet = 50 %

Risken att tvingas sälja

till utg̊angspris = 50 %

Kontrollfr̊aga, en riskne-

utral person ska här va-

ra likgiltig inför b̊ada al-

ternativen. Syftar till att

kontrollera om individen

svarar p̊a samma sätt

som i enkätfr̊aga typ 1

där fr̊agan ställdes p̊a ett

annat sätt.

4

Har f̊att ett bud p̊a 25 % över

utg̊angspris.

Finns möjlighet till ytterli-

gare 30% i ett högre bud

Chansen att f̊a det nya,

högre budet = 40 %

Risken att tvingas sälja

till utg̊angspris = 60 %

Syftar till att illustre-

ra hur individer agerar

d̊a det finns mycket att

vinna samt mycket att

förlora.

Tabell 1: Motivering av enkätfr̊agor typ 2

Distributionen av enkäten har skett digitalt via författarnas egna sociala ka-

naler samt via Erik Olssons kanaler för största möjliga svarsfrekvens. Den har

även distribuerats i fysiskt format i brevl̊ador samt under lägenhetsvisningar till

uppskattningsvis 200 personer. Enkäten uppskattas, via Erik Olssons kanaler,
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ha n̊att ut till cirka 400-500 personer, men det är inte möjligt att avgöra hur

m̊anga den har n̊att ut till via de sociala kanalerna. Detta gör det vanskligt

att mäta svarsfrekvensen, d̊a det inte g̊ar att avgöra hur m̊anga som har tagit

del av enkäten i förh̊allande till hur många som har svarat. Det är därför sv̊art

att avgöra hur representativt det empiriska materialet är för hela populationen

(Blomkvist och Hallin, 2014).

Det initiala m̊alet för antalet respondenter sattes till minst 100 st. Det är viktigt

att notera att total opartiskhet ej kommer att kunna erh̊allas p̊a detta sätt, d̊a

detta skulle kräva en tillräckligt stor slumpmässigt utvald population, (Collis

och Hussey, 2009) vilket denna inte anses vara.

3.2.3.2 Intervjuer

För att komplettera den kvantitativa data som genereras av enkätundersökningen

samt f̊a en djupare först̊aelse har även tv̊a typer av intervjuer genomförts; in-

tervjuer med fastighetsmäklare samt djupintervjuer med bostadsförsäljare. In-

tervjuer har även genomförts med sakkunniga inom de olika ämnesomr̊adena

för att bygga en djupare först̊aelse för ämnena samt svara p̊a delfr̊ageställning

1 och 3 gällande faktorer och beteenden relaterade till riskaversion. Alla inter-

vjuer, bortsett fr̊an intervjuer med sakkunniga, spelades in med till̊atelse fr̊an

intervjupersonerna och återfinns transkriberade i bilaga A.

Intervjuer med fastighetsmäklare

Dessa intervjuer syftar till att f̊a fastighetsmäklarnas bild av de parametrar

som undersöks i enkäten för att avgöra huruvida fastighetsmäklarnas bild av

bostadsförsäljarna och deras riskpreferenser överensstämmer med den bild som

ges av enkäten. Intervjuerna syftar även till att ge en ökad först̊aelse för hur

riskpreferenser kan ta uttryck i olika beteenden vid bostadsaffären samt ge en

ökad först̊aelse för processen. Intervjuerna genomförs p̊a semistrukturerat vis,

det vill säga att de är organiserade kring förutbestämda teman specificerade i

en intervjuguide men hanteras som en öppna intervjuer (Blomkvist och Hallin,

2014). Totalt genomförs fyra olika intervjuer om cirka 30 minuter vardera.
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Intervjuperson Titel Datum Längd Bifogad

Intervjuperson 1 Chef Affärs- & Processutveckling 17-02-24 25 min Bilaga A.1

Intervjuperson 2 Fastighetsmäklare 17-03-14 28 min Bilaga A.2

Intervjuperson 3 Fastighetsmäklare 17-03-16 42 min Bilaga A.3

Intervjuperson 4 Fastighetsmäklare 17-03-24 23 min Bilaga A.4

Tabell 2: Genomförda mäklarintervjuer

Djupintervjuer med bostadsförsäljare

Dessa intervjuer syftar till att direkt komplettera enkäten genom att bidra till en

djupare först̊aelse för motivationen och faktorerna bakom en bostadsförsäljares

riskpreferenser.

Intervjuperson/-er Datum Längd Bifogad

Intervjuperson 5 & 6 17-04-04 45 min Bilaga A.5

Intervjuperson 7 17-04-12 & 17-05-08 15 + 14 min Bilaga A.6

Intervjuperson 8 17-05-03 32 min Bilaga A.7

Tabell 3: Genomförda djupintervjuer med bostadsförsäljare

Intervjuer med sakkunninga

Intervjuer genomfördes även med forskare inom ämnena risk, beteendepsykologi

samt beteendefinans för att f̊a en djupare först̊aelse för omr̊adena. Även dessa

genomförs p̊a semistrukturerad basis.

Intervjuperson Titel Datum Plats Längd

Cecilia Hermansson Gästforskare, KTH 17-02-21
Brinellvägen 1,

Stockholm
90 min

Per-Arne Sandegren
Analyschef, Svensk

Mäklarstatistik
17-04-04 Telefonintervju 14 min

Gustaf Törngren
Doktorand p̊a Psykologiska

Institutionen
17-04-11

Psykologiska In-

stitutionen, SU
75 min

Marieke Bos
Deputy Director, Swedish

House of Finance
17-04-19

Drottninggatan

98, Stockholm
60 min

Tabell 4: Intervjuer med sakkunniga
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3.2.4 Metod för analys av insamlad data

Nedan presenteras de metoder som använts för att analysera den insamlade

datan fr̊an de olika källorna.

3.2.4.1 Analys av enkäten

Analys av den kvantitativa datan fr̊an enkäten har skett genom b̊ade univariata

analyser, det vill säga analys av en variabel i taget, samt via multivariabla

analyser, där förh̊allandet mellan flera variabler undersöks samtidigt (Blomkvist

och Hallin, 2014).

M̊att för riskaversion

I samband med formuleringen av de tv̊a fr̊agetyperna presenterade i avsnitt

3.2.3.1 utvecklades ett mätetal kopplat till riskaversion för att kunna ställa in-

divider och grupper i relation till varandra. D̊a enkäten är byggd utifr̊an tv̊a

fr̊agetyper för mätning av riskaverion (enkätfr̊agetyp 1 och 2) tilldelas varje

respondent ett index för varje fr̊agetyp baserat p̊a sina respektive svar. Ett

indexvärde p̊a 0 motsvarar ett riskneutralt svar, ett positiv värde motsvarar

ett riskavert svar och ett negativ värde motsvarar ett risksökande svar. Index

för respektive fr̊aga normaliseras därefter för att varje fr̊agetyp ska f̊a samma

p̊averkan p̊a ett slutligt genomsnittsindex utifr̊an de b̊ada fr̊agetyperna.

För fastställande av ett index fr̊an den första fr̊agetypen (enkätfr̊agetyp 1) uti-

fr̊an de fyra fr̊agorna i denna kategori beräknades det vertikala avst̊andet mel-

lan respondentens svar och en riskneutral svarskurva, se figur 11. Av de fyra

differenserna togs sedan ett medelvärde som utgör indexvärdet för den första

fr̊agetypen.
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Figur 11: Ilustration av konceptet kring mätning av riskaverion baserat p̊a

enkätfr̊agor typ 1

Motsvarande beräkning för den andra fr̊agetypen (enkätfr̊aga typ 2) är mindre

rak eftersom dessa fr̊agor har individuella syften (se tabell 1) och därmed är

mindre matematisk uniformt formulerade. Som ovan nämnt fick respondenterna

i varje fr̊aga välja ett av fyra alternativ kring hur de skulle agera i en viss

situation. Dessa alternativ utgjorde en (ej utskriven i enkäten) skala fr̊an ”1 =

riskavert” till ”4 = risksökande” samt tv̊a mellanniv̊aer, se figur 10. Eftersom

linjäriteten mellan de fyra alternativen inte kan fastsl̊as p̊a grund av fr̊agornas

formulering blir indexeringen mer approximativ i detta fall än vid föreg̊aende

fr̊agetyp. Utifr̊an beräkningarna bakom de fyra fr̊agornas formulering (se tabell

1) sattes ett ”svarsalternativ” som bedöms som matematiskt är riskneutralt,

se tabell 5. Notera att dessa riskneutrala svarsalternativ inte alltid var möjliga

att välja, exempelvis ”2,5” vilket motsvarar att en riskneutral individ i fr̊agans

givna situation skulle vara likgiltig mellan att acceptera och avsl̊a det lagda

budet. I en icke-fiktiv budgivning motsvarar detta att det för en riskneutral

individ inte i alla situationer finns ett unikt optimalt sätt att agera. Utifr̊an

dessa värden beräknades, p̊a motsvarande sätt som i föreg̊aende fr̊agetyp, ett

genomsnittsvärde p̊a de fyra differenserna som utgjorde index för fr̊agetypen, se

tabell 5.
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Fr̊aga nr. A: Exempelsvar 1 B: Riskneutralt svar Beräkning (B-A)

1 2 2,5 0,5

2 3 3,5 0,5

3 2 2,5 0,5

4 2 2 0

Genomsnitt (index): 0,375

Tabell 5: Exempel p̊a konceptet kring mätning av riskaverion baserat p̊a

enkätfr̊agor typ 2

M̊att för självkännedom om riskbeteende

Eftersom enkäten mäter respondenternas riskaverison (se ovan) och även ber

respondenterna att uppskatta sin personliga niv̊a av riskatagande p̊a en skala 0

= ”tar ingen risk” till 100 = ”tar mycket risk” finns möjligheten att f̊a ett m̊att

p̊a respondenternas självkännedom gällande risk. Ett index p̊a självkännedom

beräknades därför p̊a följande vis. Först justerades den initiala skalan för den

självskattade niv̊an av risktagande

rjusterad = 2(0.5 − r/100) (6)

där r motsvarar respondentens självskattade niv̊a av risktagande. P̊a detta sätt

omvandlas skalan till procent samtidigt som självuppskattningen som ”riskneu-

tral” placeras vid 0, en person som anser sig ta mycket risk (svar 100 i enkäten)

placeras p̊a -1 och en person som anser sig undvika risk (svar 0 i enkäten) place-

ras p̊a 1. P̊a detta sätt blir skalan motsvarande den för riskaversion som placerar

”mycket riskavert” p̊a 1 och ”mycket risksökande” p̊a -1.

Därefter normerades den personliga riskskattningen utifr̊an standardavvikelsen

av fördelningen genererad av den uppmätta riskaversionen, σR

rnorm =
rjusterad
σrjusterad

∗ σR (7)

där σrjusterad motsvarar standardavvikelsen av fördelningen genererad av själv-

skattningens datapunkter. Slutligen beräknades differensen mellan den norme-

rade riskaversionen, R, och den normerade självskattningen, rnorm. I detta steg

är normeringen av självskattningen viktig för att den uppmätta riskaversionen

och självskattnignen ska bidra lika mycket till det nya indexet;

indexsjälvkännedom =
R− rnorm

σrδ
∗ σR (8)
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där rδ = R − rnorm och σrδ är dess empiriska fördelnings standardavvikel-

se.

Detta innebär att formel 8 genererar ett högre värde ju mer en individ underskat-

tar sin riskaversion (dvs. tror sig vara mer risktagande än den i verkligheten är)

och vice versa för negativa värden. Poängteras bör dock att eftersom skalorna

i sig inte är direkt jämförbara har de absoluta värdena p̊a indexet begränsad

innebörd och bör endast användas vid jämförelse mellan olika grupper där me-

dianvärden eller genomsnitt för varje grupp kan appliceras.

3.2.4.2 Analys av intervjuer

Empirin fr̊an intervjuerna har analyserats med hjälp av en s̊a kallad tematisk

analys (Blomkvist och Hallin, 2014). Detta innebär att materialet har sorterats

in i kategorier, som sedan använts för att besvara fr̊ageställningarna.

Intervjuer med anställda p̊a Erik Olsson har analyserats enligt kategorierna

potentiella risker, klassiska riskbeteenden, intervjupersonens åsikter, mönster i

riskbeteenden hos olika kundgrupper, faktorer som p̊averkar riskbeteenden samt

prisniv̊aer och nöjdhet. Materialet har sedan kategoriserats enligt ovanst̊aende

kategorier med hjälp av färgkodningar för att sedan analyseras i enlighet med

samtliga fr̊ageställningar.

Intervjuerna med säljare av bostäder har analyserats p̊a ett mindre strukturerat,

om än systematiskt sätt för att besvara delfr̊ageställning 1 och 3. Här analyseras

främst motivationen bakom olika val för att identifiera hur och varför riskaver-

sionen tar sig uttryck.

Intervjuer med sakkunniga har använts som ett stödjande medel i forsknings-

processen för att styrka och utveckla metoderna samt bidra till det teoretiska

ramverket.

3.3 Vetenskaplig kvalitet

För att ett arbete ska kunna klassas som vetenskapligt ska det enligt Blomkvist

och Hallin (ibid.) ske systematiskt, opartiskt samt kritiskt med utg̊angspunkt

i en problematisering, n̊agot som kontinuerligt har följts upp genom detta ar-

bete. Inneh̊allet i det vetenskapliga arbetet är tätt kopplat till arbetets veten-

skapliga kvalitet. Denna bedöms bäst genom arbetets reliabilitet samt validitet

(ibid.).
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3.3.1 Validitet

Ett arbetes validitet innebär att rätt sak studeras och validiteten är starkt

beroende av en hög reliabilitet. Validiteten beror p̊a i vilken utsträckning re-

sultaten representerar det som faktiskt händer, det vill säga om empirin ger

en sanningsenlig bild av situationen (Collis och Hussey, 2009). Inom psykologi

används ofta begreppet ekologisk validitet, vilket syftar till överensstämmelsen

mellan egenskaperna hos de iakttagna objekten i den naturliga miljön samt de

via metoden registrerade intryck som sedan omarbetas till perceptioner (Egidi-

us, 2017).

Intervjuernas validitet anses vara n̊agot sv̊arbedömd till följd av eventuella

oklarheter eller missförst̊and i kommunikationen mellan intervjuaren och in-

tervjupersonen. Det är därför viktigt att fr̊agorna formuleras p̊a ett noggrant

och genomtänkt sätt för att p̊a bästa sätt reflektera studiens syfte (Collis och

Hussey, 2009). Detta har här gjorts genom att i samr̊ad med aktuella parter

iterativt ta fram intervjufr̊agorna samt testa och omformulera dessa under en

testintervju.

Enkätens validitet beror p̊a kopplingen mellan enkätfr̊agorna och fr̊ageställningen

och bör vara hög, vilket den i detta fall bedöms vara. N̊agot som dock bidrar

till en sänkt validitet är osäkerheten kring svarsfrekvensen i enkäten (Blomkvist

och Hallin, 2014). Validiteten stärktes vidare genom den initiala pilotenkäten

som ytterligare säkerställde kopplingen till syftet samt en tydlighet i kommuni-

kationen.

3.3.2 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att saken som studeras studeras p̊a rätt sätt. Resultaten

brukar sägas ha reliabilitet ifall samma resultat skulle uppn̊as om n̊agon annan

gjorde om studien igen (Collis och Hussey, 2009).

Enkätens reliabilitet är direkt beroende av dess reproducerbarhet, det vill säga

dess möjlighet att generera samma resultat vid ett annat tillfälle (Blomkvist och

Hallin, 2014), vilken i detta fall bedöms som hög till följd av den noggrannana

dokumentationen av enkätfr̊agorna samt spridningen av enkäten. Även litte-

raturstudiens reliabilitet bedöms som relativt hög p̊a grund av den grundliga

dokumentationen av analyserad litteratur i referenslistan. Det semistrukturera-

de upplägget p̊a intervjuerna skulle kunna bidra till en sänkt reliabilitet, varför

en transkription av samtliga intervjuer finns bifogad i arbetet för största möjliga

transparens. Även analysen av de empiriska resultaten bidrar till en n̊agot sänkt

reliabilitet, d̊a författarnas egna analyser här spelar en viss roll. Metodavsnit-

tet, se avsnitt 3.2.4, ämnar dock åtgärda detta genom att utförligt beskriva
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analysprocessen. Författarna har även enligt rekommendation fr̊an Blomkvist

och Hallin (2014) strävat efter ömsesidighet och opartiskhet vid tolkning och

analys av resultaten.

3.3.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarheten i studien är kopplad till applikationen av forskningsresulta-

ten p̊a situationer som ligger utanför de som har undersökts i studien (Collis och

Hussey, 2009). Detta är dels kopplat till hur väl respondenterna representerar

populationen som helhet, n̊agot som i detta fall är sv̊art att avgöra p̊a grund

av osäkerheten i svarsfrekvensen. Detta är dock n̊agot som har tagits i åtanke

genom hela studien och berörs vidare i avsnitt 4.1.3.
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4 Resultat och analys

Nedan presenteras resultaten fr̊an den insamlade empiriska datan tillsammans

med en tolkning samt analys av densamma.

Avsnittet disponeras som följer: Först presenteras resultat samt analys fr̊an den

webbaserade enkäten. Därefter presenteras resultat följt av analys fr̊an intervjuer

med fastighetsmäklare och därefter resultat följt av analys fr̊an intervjuer med

personer som nyligen s̊alt sin bostad.

4.1 Enkätresultat

I detta avsnitt presenteras de analyserade enkätresultaten i form av en djupg̊aende

presentation av respondenterna samt dess demografiska sammansättningen. Ut-

över detta adresseras justeringar av datamängden samt potentiella snedfördelningar

(eng: bias) i densamma.

4.1.1 Enkätens respondenter

Den webbaserade enkäten stängdes efter 7 veckor med sammanlagt 160 delta-

gare. Av dessa 160 deltagare hade 131 stycken slutfört hela enkäten och 141

hade slutfört enkäten s̊a l̊angt att svaren var bidragande i analysen. Nedan

presenteras personkarakteristiska och demografiska fördelningar över enkätens

respondenter.

4.1.1.1 Ålder och kön

Respondenternas åldrar varierar mellan födelse̊aren 1935 till 2010, se figur 12,

där det senare decenniet har exkluderats fr̊an analyserna p̊a grund av l̊ag re-

levans för studien. Det finns en överrepresentation av personer födda under

1990-talet vilket antas bero p̊a författarnas ålder och deras sociala nätverk. De

potentiella problem som detta kan medföra diskuteras i avsnitt 4.1.3.
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Figur 12: Åldersfördelning över alla respondenter

Könsfördelningen inom respondentgruppen, se figur 13, bedöms som relativt

jämn med en viss överrepresentation av män. Därför tas ingen vidare hänsyn

till denna mindre fördelningsskillnad vid analys av resultaten.
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Figur 13: Könsfördelning över alla respondenter

4.1.1.2 Sysselsättning och utbildning

39 % av enkätens respondenter är studerande vilket är en överrepresentation

jämfört med andelen studenter i Stockholm. I likhet med åldersfördelningen

bedöms detta bero p̊a författarnas ålder och primära nätverk. Inom gruppen

”studenter” äger 49 % sitt egna boende och är därför nära eller förbi sin första

bostadsförsäljning och bör därför i stor utsträckning kunna sätta sig in i enkätens

fiktiva budgibningssituation och är därför relevanta i urvalet. Skillnaden bedöms

därför inte motverka studiens önskade syfte men diskuteras i avsnitt 4.1.3.
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Figur 14: Nuvarande sysselsättning för alla respondenter

4%	  

64%	  

31%	  

1%	  

Högsta avslutade utbildning  

Studier på forskarnivå 

Högskola/Universitet 

Gymnasieskola 

Grundskola 

Figur 15: Högsta avslutade utbildning för alla respondenter

Hush̊allets totala årsinkomst varierar mellan 30 000 SEK och 2 500 000 SEK

för respondenterna, där majoriteten av respondenternas hush̊all har en total

årsinkomst om 300 000 – 500 000 SEK, se figur 16, vilket motsvaras av en

m̊anadsinkomst för hush̊allet om 25 000 – drygt 40 000 SEK. Vid betraktel-

se av inkomst per person i urvalet är genomsnittet 27 500 SEK och media-

ninkomsten 34 000 SEK. 64 % av studiens respondenter har en eftergymna-

sial utbildning som högsta avslutade utbildning vilket även det torde vara en

överrepresentation.

I jämförelse med inkomstfördelningen för hush̊allen i Stor-Stockholm finns det
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en tydlig överrepresentation av höginkomsttagare bland enkätens respondenter,

se figur 17. Utifr̊an diskussionen i avsnitt 4.1.3 bedöms denna snedfördelning

dock inte nämnvärt motverka studiens syfte.
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Figur 16: Årsinkomst för alla respondenter
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Figur 17: Inkomstfördelningen för enkätens respondenter jämfört med

fördelningen för samtliga hush̊all i Stor-Stockholm (Statistiska Centralbyr̊an

(2016), Statistiska Centralbyr̊an (2015))

4.1.1.3 Boendesituation

Av samtliga enkätdeltagare har 77 % angett att de är bosatta i Stockholms län,

se figur 18, vilket i enlighet med studiens syfte, se avsnitt 1.3, var den önskade

populationen. Av de respondenter som inte är bosatta i Stockholms län har 9

% n̊agon g̊ang ägt en bostad i Stockholms län, vilket borde öka relevansen av
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dessa svar. Även de respondenter som inte är bosatta i Stockholms län bedöms,

om än mindre, som relevanta och dessa resultat har därför ocks̊a inkluderats i

studien.
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Figur 18: Bostadsort för alla respondenter

Av de svarande har 63 % angett att de äger sitt boende, se figur 19, det vill

säga att de bor i en bostadsrätt eller i ett hus. D̊a den population som studien

vill undersöka st̊ar i position att sälja sitt boende är det önskvärt att undersöka

ett urval som äger sitt boende. I valet kring att exkludera repondenter som inte

äger sitt boende fr̊an studien har bedömningen gjorts att det inte nämnvärt

motverkar studiens syfta att beh̊alla även dessa respondenter i dataunderlaget,

se diskussion i avsnitt 4.1.3
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Figur 19: Boendeform för alla respondenter

I figur 20 redovisas det, av respondenterna, uppskattade värdet p̊a deras nu-

36



varande bostad. Medianvärdet i underlaget är 3 400 000 SEK vilket inte är

iögonenfallande.
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Figur 20: Bostadens värde för alla respondenter som äger sin bostad

4.1.2 Förbehandling av datamängd

Nedan beskriv hur den genom enkäten insamlade datan har behandlats och

justerats inför analys.

4.1.2.1 S̊allning av respondenter

Utifr̊an analys av enkätens respondenter genomfördes vissa justeringar av datan

inför resultatanalysen. Detta skedde inom tre omr̊aden:

1. De respondenter som inte slutfört enkäten nog för att de skulle kunna ing̊a

i dataanalysen exkluderades ur underlaget. Detta berörde 19 respondenter.

2. Efter manuell granskning exkluderades de respondenter som uppenbart

först̊att fr̊agorna p̊a ett felaktigt vis. Detta berörde ytterligare 17 respon-

denter. Eftersom att en av dessa inte heller hade slutfört enligt punkt 1

blev det faktiska bortfallet 16 respondenter.

3. Respondenter födda efter 1999 togs bort p̊a grund av bristande relevans

för studiens syfte. Detta berörde 3 respondenter, ingen av dessa hade dock

slutfört enkäten enligt punkt 1 vilket ledde till att ingen ytterligare exklu-

dering skedde.

Efter denna s̊allning kvarstod ett underlag om 125 respondenter som användes

i analysen.
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Utöver ovanst̊aende s̊allning justerades datan gällande format, exempelvis an-

vände vissa respondenter notationen ”2,5 MSEK” och andra ”2 500 000 SEK”

etc.

Vid analyserna presenterad i avsnitt 4.2 varierar antalet respondenter i varje

enskild analys n̊agot. Detta beror p̊a att datapunkter i vissa fall saknas d̊a en

respondent valt att inte ange en uppgift i enkäten. I andra fall beror det p̊a att

enbart en del av underlaget är intressant för analys, exempelvis vid analys av

bel̊aningsgrad d̊a endast respondenter som äger sitt boende analyseras.

4.1.2.2 Saknade värden

De flesta av enkätens fr̊agor var valfria för respondenten att besvara undan-

taget vissa fr̊agor som var nödvändiga för att bedöma respondentens relevans

(exempelvis ålder) samt fr̊agor som behövdes för att dirigera respondenten rätt

genom enkätens logik (exempelvis boendesituation). Även de fr̊agor som mäter

respondentens riskaversion samt självskattning av risktagande var obligatoris-

ka.

Det stora andelen av valfria fr̊agor motiveras med ett antagande om att fler

respondenter skulle besvara enkätens essentiella delar även d̊a de p̊a vägen hop-

par över vissa fr̊agor, inte minst med tanke p̊a att n̊agra fr̊agor kan ses som

känsliga, exempelvis hush̊allets inkomst. Detta resulterade samtidigt i att vissa

datapunkter saknas i datan i de fall respondenterna valt att inte besvara en

fr̊aga.

Efterbehandlingen av datan och därmed hanteringen av saknade värden har

därmed varit viktigt och utg̊att fr̊an den respektive analys som fr̊agan ska

användas till. Utg̊angspunkten har s̊aledes varit att respondenter med vissa

saknade värden exkluderas fr̊an de analyser där den saknade parametern är in-

volverad. I den mutipla regression som utförts innebär detta att respondenter

som har en saknad datapunkt inom n̊agon av de förklarande variablerna exklu-

deras fr̊an regressionen. I de flesta fall är detta det enda möjliga valet, exempelvis

vore det missvisade att för en respondent som inte angett årsinkomst sätta den-

na till noll d̊a detta av algoritmen kommer tolkas som en faktiskt svar. I andra

fall, som exempelvis p̊a fr̊agan om antal barn i hush̊allet, är det mer motiverat

att sätta saknade värden till noll. Detta har dock inte gjorts, dels eftersom att

i princip samtliga respondenter besvarat denna fr̊aga och dels d̊a exkluderingen

av svaren bedöms vara ett för analysen mer konservativt val.

Undantaget fr̊an denna utg̊angspunkt är de fr̊agor som enbart de respondenter

som angivit att de inom kort ska sälja sin bostad har besvarat. P̊a fr̊agan om

respondenten har köpt ny bostad innan denne s̊alt sin gamla har exempelvis alla
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respondenter i datamängden satts till 0 (”nej”), oavsett bostadsform, förutom

de som svarat ”ja” p̊a fr̊agan. Vissa med svaret ”nej” har därför egentligen

inte sett fr̊agan eftersom de exempelvis inte äger sitt eget boende. Detta val

av databearbetning gjordes enkom för regressionen och motiveras med (1) att

situationen ”ha köpt ny bostad innan försäljning” i stor utsträckning kan ses som

en faktor som ”ovanp̊a allt annat” kan p̊averka riskaversionen. Detta ställs allts̊a

i relation till ett synsätt där kontrasten mellan de som väljer att köpa innan

respektive efter försäljning sätts i fokus. För det andra (2) medför detta val att

det blir praktiskt möjligt att inkludera faktorer som denna i regressionsmodellen

utan att majoriteten av svaren s̊allats bort p̊a grund av att m̊anga respondenter

inte besvarat fr̊agan. Att dessa faktorer, kopplade till en kommande försäljning,

har valts att inkluderas i regressionsmodellen motiveras med ett antagande om

att de har hög förklaringsrelevans. Detta val skulle potentiellt kunna leda till

multikollinearitet eftersom enbart respondenter som äger sitt boende praktiskt

har valet att sälja sitt boende efter de köpt ett nytt boende, det finns därför en

inbyggd korrelation mellan datamängderna. Det finns dock inget i de estimerade

standardavvikelserna för dessa variabler som indikerar att detta ska ha utgjort

ett problem vid regressionen.

I analysen med sammanfattande statistik jämförs bara grupper som de facto

har besvarat fr̊agan med ”ja” eller ”nej” vilket ytterliga möjliggör analys av

antagandet ovan. De tv̊a analyserna, regressionen samt den sammanfattande

statistiken, pekar p̊a en liknande tendens vilket tyder p̊a att antagandet om

denna faktor som en ”marginalfaktor” inte var uppenbart felaktigt.

4.1.3 Utvärdering av potentiella snedfördelningar i datamängden

För att undersöka hurvida snedfördelningar i datamängden, berörda i avsnitt

4.1.1.1 - 4.1.1.3, potentiellt kan skapa bias i analyserna och därför leda till felakti-

ga slutsatser, görs en bedömning utifr̊an studiens syfte och analysmetod.

Studien syftar till att utreda dynamiken gällande säljares riskaversion p̊a Stock-

holms bostadsmarknad genom att jämföra riskaversionen p̊a bostadsmarknaden

mellan olika grupper och faktorer. Syftet innefattar däremot inte att sätta ett

riskaversion-index p̊a hela marknaden eller att jämföra riskaverionen p̊a Stock-

holms bostadsmarknad med n̊agon annan marknad eller gällande n̊agon vara

eller tjänst (t.ex. gällande rent finansiella beslut). Till detta bör nämnas att

indexets absoluta värde är betydelselöst i sig utan enbart har en innebörd d̊a

det används vid jämförelse, exempelvis mellan åldergrupper eller beteendegrup-

per. P̊a grund av detta minskar den direkta risken som uppst̊ar till följd av

snedfördelningar, s̊asom underlagets överrepresentation av 90-talister, studen-

ter, höginkomsttagare och högutbildade. Snedfördelningar av denna typ kan
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dock ha negativ inverkan om underlaget i de kontrasterande kategorierna (t.ex.

”födda innan 1990-talet”) blir för litet för att f̊a signifikanta resultat i jämförelser

mellan dessa grupper.

De huvudsakliga analysmetoderna för enkätdatan är en multipel regression, se

avsnitt 4.2.2, samt sammanfattande statistik (eng: summary statistics), se av-

snitt 4.2.1 och avsnitt 4.2.3. D̊a den multipla regressionen simultant bearbetar

flera ing̊aende faktorer (förklaringsvariabler) i datan är eventuella snedfördel-

ningar ett mindre problem eftersom strukturella skillnader mellan de snedba-

lanserade grupperna f̊angas upp av respektive variabel, med andra ord; det som

analysen syftar till.

Risken för felaktiga slutsatser är dock större vid jämförelse mellan grupper ge-

nom sammanfattande statistik. Antag exempelvis att grupp A uppvisar en högre

riskaversion än grupp B vid analys. Antingen är det de facto grupptillhörigheten

(A respektive B) som är skillnaden, alternativt att en riskavert grupp är mer

frekvent förekommande inom grupp A än grupp B. För att minimera denna risk

jämförs resultaten mellan de tv̊a analysmetoderna. D̊a resultaten de st̊ar i kon-

flikt granskas de för att upptäcka och beröra eventuella avgörande bias i datan.

Med dessa försiktighets̊atgärder bedöms ingen initial viktning eller justering av

datan behöva göras, utan detta lämnas till diskussion efter analys.

Ett annat potentiellt problem är de tv̊a grupper som kan tyckas vara icke-

representativa för populationen som är intressant för studiens syfte, nämligen

”hyresrättsinnehavare” (eftersom de inte äger en bostad) samt ”bosatta ut-

anför Stockholms län” (eftersom de inte är en del av Stockholms bostads-

markand). B̊ada dessa grupper uppvisar i analyserna en viss lägre riskaversion,

hyresrättsinnehavarna enbart med en svag tendens medan de som bor utanför

Stockholms län uppvisar tydligt lägre riskaversion. Å andra sidan är den interna

dynamik gällande riskaversion inom dessa grupper liknande den inom de kon-

trasterande grupperna. Exempelvis bidrar en högre värderad bostad till högre

riskaversion oavsett bostadsort. Av denna anledning görs antagandet att des-

sa tendenser är representativa för Stockholms bostadsmarknaden varvid ingen

exkludering av dessa grupper ses om nödvändig. Denna bedömning görs i en

avvägning mot det positiva bidrag som ett större dataunderlag medför.

4.1.4 Respondenternas riskpreferenser

Figur 21 visar fördelningen av enkätens respondenders riskaversion utifr̊an enkät-

fr̊agetyp 1 samt 2. Ett riskindex p̊a -1 motsvarar stort risksökande beteende i

enkäten, ett riskindex p̊a 1 motsvarar stor riskaversion och index 0 indikerar

riskneutralitet.
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Respondenterna uppskattade även i enkäten sin allmänna riskattityd p̊a en skala

fr̊an 0 till 100. I figur 22 presenteras fördelningen av dessa självskattningar. Den-

na data användes senare för analys av respondenternas självkännedom gällande

risk, se avsnitt 4.2.4.
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Figur 21: Histogram över den uppmätta riskaversionen enligt enkätfr̊agor typ 1

och typ 2. Genomsnittligt index: 0,1206, medianindex: 0,1321, standardavvikel-

se: 0,1294
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Figur 22: Histogram över självskattning av riskbenägenhet för samtliga respon-

denter
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4.2 Analys av enkätresultat

I detta avsnitt analyseras den webbaserade enkätens resultat genom tre primära

metoder; en multivariat regression och en analys genom sammanfattande sta-

tistik som syftar till att utreda mönster kring respondenternas riskaversion.

Utöver detta sker en ytterligare analys av datan genererad av enkätfr̊agetyp 2.

Denna analys utg̊ar fr̊an varje fr̊agas individuella syfte för att bygga en först̊aelse

för riskaversion i vissa specifika situationer, se tabell 1 och avsnitt 4.2.3. Utöver

detta presenteras en analys av respondenternas självkännedom gällande risk,

dvs. hur väl deras uppfattning om sin riskniv̊a överensstämmer med den niv̊a

av riskaversion de uppvisar i enkäten, se avsnitt 4.2.4. Resultaten fr̊an de tre

analysmetoderna sammanställs sedan under avsnitt 4.2.5.

4.2.1 Metod - sammanfattande statistik

Under denna rubrik presenteras en statistisk analys av respondenternas riska-

version genom sammanfattande statistik. Denna framställning har en grafiskt

tydlig representation och utgör därmed tillsammans med den multipla regres-

sionen i avsnitt 4.2.2 en mer översiktlig framställning av analysen.

Vid bedömning av tendenser i nedanst̊aende figurer, se avsnitt 4.2.1.1 - 4.2.1.3,

tas tre primära faktorer i beaktning; medianvärde, genomsnittsvärde samt de

centrala kvartilerna. Dessa parametrar jämförs mellan de grupper som ing̊ar

i jämförelsen samt med motsvarande värden för alla respondenter i underla-

get. Den genomsnittliga riskaversionen för de respondenter som besvarat hela

enkäten och inte s̊allats bort utifr̊an n̊agot av de tidigare givna kriterierna uppvi-

sade en genomsnittlig riskaversion p̊a index 0,1206, medianindex om 0,1321, övre

kvartil om 0,1877 samt undre kvartil om 0,0515. Signifikansen av de eventuella

skillnaderna bedöms genom ett t-test vars p-värde (för nollhypotesen ”skillna-

den i medelvärde mellan grupper är noll”) redovisas i figurtexten.

I analysen används variabler som underdelas i de tre kategorierna; för indivi-

den interna faktorer (egenskaper etc.), externa faktorer (individens omgivning

och aktivitet) samt specifika omständigheter kring bostadsförsäljningen, se tabell

6.

Vid bedömning av tendenser presenterade tabell 6 bedöms skillnader med ett

p-värde under 20 % som signifikanta och skillnader med ett p-värde i intervallet

20 - 30 % som svaga tendenser d̊a de inte kan uteslutas. Övriga signifikansgrader

förkastas.
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Parameter Tendens utifr̊an sammanfattande statisk p-värde

Interna faktorer:

Kön (man) Ingen tendens 61,6 %

Ålder (stigande) Ingen tendens 70,0 %

Utbildningsniv̊a (eftergymnasial) Ingen tendens 74,1 %

Externa faktorer:

Barn (närvarande i hush̊allet) Ingen tendens 85,7 %

Sysselsättning

(förvärvsarbetande)
Ingen tendens 97,9 %

Bostadssituation

(äger sitt boende)
Högre riskaversion, signifikant tendens 13,5 %

Årsinkomst för hush̊all

(över median)
Högre riskaversion, svag tendens 21,9 %

Känslig privatekonomi Högre riskaversion, svag tendens 26,2 %

Finansiell aktivitet (handlar med fonder) Ingen tendens 55,4 %

Finansiell aktivitet (handlar med aktier) Lägre riskaversion, signifikant tendens 16,1 %

Finansiell aktivitet

(handlar med övriga värdepapper)
Ingen tendens 43,6 %

Bel̊aningsgrad (över median) Högre riskaversion, svag tendens 25,1 %

Bostadsort (bor i Stockholms län) Högre riskavesion, signifikant tendens 2,6 %

Bostadens värde (över median) Högre riskaversion, signifikant tendens 8,0 %

Specifika omständigheter

kring bostadsförsäljningen

Köpt ny bostad innan försäljning Högre riskaversion, svag tendens 24,8 %

Orosmoment inför försäljning

(ekonomisk oro)
Ingen tendens 70,7 %

Tabell 6: Sammanställning av närvarande faktorer i analysen av enkätmaterialet

samt identifierade tendenser, se avsnitt 4.2.1.1 - 4.2.1.3. Angivet p-värde av-

ser ett t-test med nollhypotesen: ”ingen skillnad i genomsnittsvärde mellan

jämförelsegrupperna”
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4.2.1.1 Enkätresultat - interna faktorer
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Figur 23: Sammanfattande statistik för riska-

version. Jämförelse mellan män och kvinnor. P-

värde: 61,6 %

upp till 25
 (n = 57)

26-35
 (n = 28)

36-50
 (n = 13)

över 50
 (n = 18)

Ålder

0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

In
de

x 
ri

sk
av

er
si

on

0.1189 0.1297
0.1103 0.1195

0.1344
0.1469 0.1469

0.0725

Riskaversion

---------  Genomsnitt ______  Median

Figur 24: Sammanfattande statistik för riskaver-

sion. Jämförelse mellan åldersgrupper. P-värde:

70,0 % för skillnad mellan de tv̊a äldre respek-

tive yngre grupperna.

Vid jämförelse av riskaversion mellan könen syns ingen tendens gällande niv̊a

av riskaversion, se figur 23. P-värdet är mycket högt och de avvikelser som finns

fr̊an hela underlagets medianindex, 0,1321, är sm̊a.

Vid jämförelse av riskaversion mellan åldersgrupper fastslogs åldersgrupper i en

avvägning mellan relevanta åldersintervall samt för att beh̊alla ett rimligt under-

lag, n, i respektive kategori. Ingen tydlig differens gällande varken medel- eller

medianvärden är tydlig, se figur 24. Undantaget är medianindex för den äldsta

kategorin, dock är underlaget s̊a pass litet att medianvärdet kan vara missvisan-

de och varken p-värde, medelvärde eller de centrala kvartilerna signalerar att

gruppen skiljer sig nämnvärt i riskaversion.
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Figur 25: Sammanfattande statistik för riskaversion. Jämförelse utifr̊an utbild-

ningsniv̊a (högsta avslutade utbildning). P-värde: 74,1 %

Vid jämförelse av riskaversion mellan respondenter med gymnasial respektive

eftergymnasial utbildning som högsta avslutade utbildning syns ingen tendens

gällande riskaversion. Den lilla differensen är jämfört med hela respondentgrup-

pens värden liten, se figur 25 och p-värdet är högt.
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4.2.1.2 Enkätresultat - externa faktorer
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Figur 26: Sammanfattande statistik för riskaver-

sion. Jämförelse mellan hush̊all med och utan

barn. P-värde: 85,7 %

Studerande
 (n = 48)

Förvärvsarbetande
 (n = 64)

Sysselsättning

0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

In
de

x 
ri

sk
av

er
si

on

0.1217 0.1211
0.1344

0.1202

Riskaversion

---------  Genomsnitt ______  Median

Figur 27: Sammanfattande statistik för riska-

version. Jämförelse mellan respondenter i

förvärvsarbete respektive studier. P-värde: 97,9

%

Vid jämförelse mellan hush̊all med och utan barn (enbart förekomsten av barn i

hush̊allet tas hänsyn till, inte antalet) syns ingen tendens gällande riskaversion.

Noteras bör att antalet barnfamiljer i underlaget är litet (11 stycken), se figur

26, vilket bidrar till ett mycket högt p-värde.

Vid jämförelse baserat p̊a sysselsättning betraktades tv̊a grupper, yrkesarbetan-

de och studerande. Andra kategorier som förekom i den insamlade datamängden

var: ”pensionär” och ”arbetssökande”. Antalet respondenter inom dessa katego-

rier som slutfört enkäten var dock s̊a pass litet att inga tydliga slutsatser kunde

dras utifr̊an materialet. Mellan de tv̊a jämförda grupperna kunde inte n̊agon

tydlig tendens identifieras, se figur 27.
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Figur 28: Sammanfattande statistik för riskaver-

sion. Jämförelse mellan olika boendeformer. P-

värde mellan äga och hyra sitt boende: 13,5 %
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Figur 29: Sammanfattande statistik för riskaver-

sion. Jämförande statistik för respondenter för

vilka hush̊allets årsinkomst är högre respektive

lägre än medianvärdet (465 000 SEK). P-värde:

21,9 %

Vid jämförelse mellan respondenter som äger respektive hyr sitt boende syns

en, till p-värdet sett, signifikant tendens att de som hyr uppvisar n̊agot lägre

riskaversion än de som äger bostadsrätt eller hus, se figur 28.

Vid jämförelse baserat p̊a hush̊allets årsinkomst finns en svag tendens att hush̊all

med högre inkomst uppvisar högre riskaversion. Signifikansen för denna tendens

är, utifr̊an p-värdet, relativt god, se figur 29.
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Figur 30: Sammanfattande statistik för riskaver-

sion. Jämförelse mellan olika upplevd känslighet

av hush̊allet ekonomi. P-värde mellan mycket &

lite känslig samt inte känslig: 26,2 %
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Figur 31: Sammanfattande statistik för riska-

version. Jämförelse mellan respondenter som är

mycket eller ganska aktiva i handel kontra re-

spondenter som handlar eller mycket sällan el-

ler inte alls. Jämförelsen sker separat gällande

tre tillg̊angsslag. P-värde aktier: 16,1 %, p-värde

fonder: 55,4 %, p-värde värdepapper: 43,6 %

Respondenterna bedömde i enkäten hur känslig hush̊allets privatekonomi var för

externa faktorer p̊a en skala: ”Inte känslig”, ”Lite känslig” och ”Mycket känslig”.

Vid jämförelse av riskaversion mellan dessa tre grupper uppvisade gruppen som

bedömde privatekonomin som ”Inte känslig” ett mindre riskavert beteende än

de övriga tv̊a. Tendensen är sett till p-värdet svag men den absoluta avvikelsen

fr̊an hela underlaget är stor, se figur 30.

Respondenterna angav i enkäten även sitt beteende gällande handel med aktier,

fonder samt övriga värdepapper. För varje tillg̊angsslag angav de sin aktivitet

p̊a en skala: ”Handlar ej”, ”Handlar mycket sällan (mindre än 1 g̊ang/̊ar)”,

”Lite aktiv (minst 1 g̊ang/̊ar)” och ”Mycket aktiv (minst 1 g̊ang/m̊anad)”.

För tillg̊angsslagen ”aktier” samt ”övriga värdepapper” urskiljs en tendens att

de som handlar (oavsett intensitet) uppvisar lägre riskaversion är de som inte

handlar. De olika niv̊aerna av intensitet inom gruppen som handlar innebar

ingen märkbar skillnad för den uppmätta riskaversionen. För fonder var ingen

tendens synlig, se figur 31. Den enda tendens som utifr̊an p-värdet kan ses

som signifikant är den gällande aktier där de som handlar uppvisar en lägre

riskaversion.
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Figur 32: Sammanfattande statistik för riska-

version. Jämförelse mellan hush̊all med olika

bel̊aningsgrad. P-värde: 25,1 %
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Figur 33: Sammanfattande statistik för riskaver-

sion. Jämförelse mellan boende i Stockholms län

och övriga landet. P-värde: 2,6 %

Vid jämförelse av riskaversion mellan hush̊all med en bel̊aningsgrad över respek-

tive under 75 % (underlagets medianvärde: 74,5 %) syns en svag tendens mellan

grupperna där den högre bel̊anade gruppen uppvisar högre riskaversion, se figur

32.

Vid jämförelse av riskaversion mellan respondenter bosatta i Stockholms län

samt övrig landet syns en signifikant tendens där de bosatta i Stockholms län

uppvisar högre niv̊a av riskaversion, se figur 33.
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Figur 34: Sammanfattande statistik för riskaversion. Jämförelse mellan hush̊all

som äger en bostad värderad i ett högre respektive lägre intervall. P-värde: 8,0

%

Vid motsvarande jämförelse mellan hush̊all med en bostad värderad till mer

respektive mindre än 3 500 000 SEK (underlagets medianvärde: 3 400 000 SEK)

syns en signifikant tendens där respondenter med högt värderade bostäder upp-

visar högre niv̊a av riskaversion, se figur 34.
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4.2.1.3 Enkätresultat - specifika omständigheter kring bostadsförsäljningen
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Figur 35: Sammanfattande statistik för riskaver-

sion. Jämförelse mellan hush̊all som redan har

köpt ny bostad och de som kommer sälja innan

de köper ny bostad. I underlaget ing̊ar endast

de respondenter som är i processen att sälja sin

bostad. P-värde: 24,8 %
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Figur 36: Sammanfattande statistik för riskaver-

sion. Jämförelse mellan hush̊all som anger eko-

nomiska faktorer (dvs. ”Att f̊a ett lägre pris än

jag förväntar mig”, ”Att inte kunna sälja till

det pris jag köpte den för”) och icke-ekonomiska

faktorer (”Att h̊alla visning”, ”Att det blir ar-

betskrävande för mig”, ”Att processen drar ut

p̊a tiden”) som största oro inför försäljning. I

underlaget ing̊ar endast de respondenter som är

i processen att sälja sin bostad. P-värde: 70,7 %

De respondenter som i enkäten angav att planerar att sälja sin bostad in-

om de kommande tv̊a åren fick även besvara fr̊agor gällande den kommande

försäljningen. Ur denna grupp jämförs riskaversionen mellan de respondenter

som köper en ny bostad innan försäljningen samt de som säljer sin befintli-

ga bostad först. Vid denna jämförelse syns en svag tendens att de som redan

har köpt ny bostad uppvisar en högre niv̊a av riskaversion. Noteras bör dock

att underlaget, p̊a grund av att enbart en mindre del av alla respondenter var

relevanta för fr̊agan, är litet, se figur 35.

Respondenterna som planerar att sälja sin bostad fick även ange det största

orosmomentet inför försäljningen. Dessa delades sedan in i ”ekonomiska fakto-

rer” och ”icke-ekonomiska faktorer”. Vid jämförelse av riskaversion mellan dessa
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tv̊a grupper syntes ingen tendens, se figur 36.

4.2.2 Metod - multipel regression

I detta avsnitt presenteras resultatet av den multipla regression som utfördes

baserat p̊a enkätdatan. Regressionen utg̊ar fr̊an det riskaversionsindex som be-

räknats för varje respondent. En negativt skattad koefficient indikerar att ett

ökande värde p̊a variabeln minskar respondentens riskaversion och vice versa

(exempelvis; att koefficienten för ”̊alder” är negativ innebär att stigande ålder

minskar riskaversionen enligt regressionen).

Variabel Koefficient Std Err p-värde KI 2.5 % KI 97.5 %

Interna faktorer:

Kön (man) -0.0185 0.0244 0.4501 -0.0662 0.0293

Ålder (stigande) -0.0017 0.0009 0.0699 -0.0034 -0.0001

Utbildningsniv̊a

(eftergymnasial)
-0.0167 0.0298 0.5763 -0.0752 0.0418

Externa faktorer:

Barn 0.0001 0.0178 0.9976 -0.0348 0.0349

Sysselsättning

(förvärvsarbetande)
0.0225 0.0344 0.5146 -0.0450 0.0900

Bostadssituation

(äger sitt boende)
-0.0124 0.0316 0.6954 -0.0744 0.0496

Årsinkomst för hush̊all

(över median)
-0.0241 0.0321 0.4558 -0.0871 0.0390

Känslig privatekonomi 0.0083 0.0262 0.7536 -0.0432 0.0597

Finansiell aktivitet

(handlar med fonder)
0.0310 0.0320 0.3341 -0.0317 0.0937

Finansiell aktivitet

(handlar med aktier)
-0.0194 0.0289 0.5039 -0.0761 0.0373

Finansiell aktivitet

(handlar med övriga värdepapper)
-0.0335 0.0405 0.4100 -0.1130 0.0459

Bel̊aningsgrad (över median) -0.0098 0.0319 0.7583 -0.0723 0.0526

Bostadsort (bor i Stockholms län) 0.0419 0.0306 0.1725 -0.0179 0.1018

Bostadens värde (över median) 0.0547 0.0343 0.1140 -0.0126 0.1220

Specifika omständigheter

kring bostadsförsäljningen:

Köpt ny bostad innan försäljning 0.0854 0.0594 0.1530 -0.0310 0.2019

Orosmoment inför försäljning

(ekonomisk oro)
-0.0062 0.0376 0.8690 -0.0790 0.0674

Konstant 0.1292 0.0507 0.0122 0.0298 0.2286

Tabell 7: Tabellen redovisar resultatet av den regression som gjordes p̊a

förklarande variabler mot enkätens uppmätta riskaversionsindex. R2 = 0, 1268,

R̄2 = 0, 0064, antal observationer i underlaget: 126, modellens p-värde: 0,4078

4.2.3 Analys av enkätfr̊agor typ 2

I följande avsnitt presenteras resultatet av enkätfr̊agor typ 2 utifr̊an deras re-

spektive syfte vid formuleringen, se tabell 1. I samtliga fr̊agor, 1 till 4, är ”Acce-

tepterar budet” det mest riskaverta alternativet eftersom respondenten d̊a inte

väljer att chansa p̊a att f̊a in ett nytt högre bud och därmed riskera att behöva

sälja till utg̊angspris.
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Fr̊aga 1

I fr̊aga 1 undersöks hur respondenterna agerar i en fiktiv budgivningssituation

där det inte finns s̊a mycket att förlora (eftersom det lagda budet enbart ligger 5

% över utg̊angspris) samtidigt som den möjliga vinsten är relativt stor men inte

s̊a trolig (att f̊a ytterligare 35 % av utg̊angspris, dvs totalt 40 %, med sannolikhet

15 %). Risken att förlora det redan mottagna budet och därmed falla tillbaka

till utg̊angspris är allts̊a 85 %. Fr̊aga 1 är formulerad s̊a att en riskneutral person

ska vara likgiltig mellan att acceptera eller tacka nej till budet2. Sett till hela

underlaget valde 48 % av respondenterna att ta detta bud, se figur 37.
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Riskfråga 1, enkätfrågetyp 2

Accepterar budet Accepterar inte budet Accepterar budet (Total)

Figur 37: Presentation av de val (acceptera bud eller inte) som respondenterna

gjorde i enkätfr̊agetyp 2. Svar för fr̊aga 1.

Fr̊aga 2

Fr̊aga 2 undersöker hur respondenterna agerar i en fiktiv budgivning där det

finns mycket att förlora (det lagda budet, och därmed det man kan förlora, ligger

55 % över utg̊angspris) samtidigt som den ytterligare ”vinsten” är relativt liten

men mycket trolig (att f̊a ytterligare 10 % av utg̊angspris med sannolikhet 95

%). Risken att förlora det redan mottagna budet och därmed falla tillbaka till

utg̊angspris är allts̊a 5 %. Sett till hela underlaget valde 70 % av respondenterna

att ta detta bud, se figur 38.

2För att fr̊agan ska vara helt riskneutral borde sannolikheterna för att f̊a ett högre bud

egentligen vara 13 %. Avrundningen till 15 %, vilket allts̊a för en riskneutral person gör det

mer fördelaktigt att tacka nej till budet, gjordes för att sannolikheterna skulle vara lättare

att referera till för respondenten. Den faktiska p̊averkan i svaret bör, p̊a grund av den relativt

lilla avrundningen, vara liten.
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Figur 38: Presentation av de val (acceptera bud eller inte) som respondenterna

gjorde i enkätfr̊agetyp 2. Svar för fr̊aga 2.

Fr̊aga 3

Fr̊aga 3 undersöker hur respondenterna agerar i en fiktiv budgivning där det

finns lite att förlora (det lagda budet, och därmed det man kan förlora, ligger 5

% över utg̊angspris) samtidigt som den ytterligare ”vinsten” är relativt liten (att

f̊a ytterligare 5 % av utg̊angspris med sannolikhet 50 %). Risken att förlora det

redan mottagna budet och därmed falla tillbaka till utg̊angspris är allts̊a ocks̊a

50 %. Fr̊aga 3 är allts̊a formulerad s̊a att en riskneutral person ska vara likgiltig

mellan att acceptera respektive tacka nej till det lagda budet. Sett till hela

underlaget valde 50 % av respondenterna att ta detta bud, se figur 39.
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Figur 39: Presentation av de val (acceptera bud eller inte) som respondenterna

gjorde i enkätfr̊agetyp 2. Svar för fr̊aga 3.

Fr̊aga 4

Fr̊aga 4 undersöker hur respondenterna agerar i en fiktiv budgivning där det

b̊ade finns mycket och vinna och mycket att förlora. Det lagda budet, och

därmed det man kan förlora, ligger 25 % över utg̊angspris samtidigt som det

finns möjlighet att f̊a ytterligare 30 % av utg̊angspris i ett högre bud med san-

nolikhet 40 %. Risken att förlora det redan mottagna budet och därmed falla

tillbaka till utg̊angspris är allts̊a 60 %. Sett till hela underlaget valde 71 % av

respondenterna att ta detta bud, se figur 40.
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Figur 40: Presentation av de val (acceptera bud eller inte) som respondenterna

gjorde i enkätfr̊agetyp 2. Svar för fr̊aga 4.

4.2.4 Självkännedom risktagande

I figur 41 presenteras fördelningen av index för självkännedom gällande risk. Som

tidigare diskuterats har indexets absoluta värde ingen direkt tolkning eftersom

de tv̊a jämförda skalorna (riskaversion och individuell riskskattning) inte kan

garanteras vara varken linjära eller uniforma mot varandra. Därför f̊ar indexet

enbart en innebörd vid jämförelser som de i figur 42 - 48 där ett högre index

tyder p̊a att gruppens respondenter tenderar att underskatta sin riskaversion

(dvs. tro att de är mer risktagande än de uppvisar i enkäten).
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Figur 41: Histogram över index för självkännedom, beräknat enligt formel 8.

Genomsnittligt index: 0,1520, medianindex: 0,0520, standardavvikelse: 0,1294,

antal respondenter: 125
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Figur 42: Sammanfattande statistik för

självkännedom kring riskaversion. Jämförelse

mellan män och kvinnor. P-värde: 21,5 %
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Figur 43: Sammanfattande statistik för

självkännedom kring riskaversion. Jämförelse

mellan personer över respektive under 30 års

ålder. P-värde: 32,5 %

Ur figur 42 och 43 kan utläsas att män respektive respondenter under 30 år ten-

derar att underskatta sin riskaversion i större utsträckning än de kontrasterande
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grupperna ”kvinnor” respektive ”äldre än 30 år”. Intressant i sammanhanget

är att män, trots sin uppmätt högre riskaversion, fortfarande underskattar den-

samma i högre utsträckning än kvinnor. Männen har även i självskattningen i

genomsnitt skattat sig 10 procentenheter högre än underlagets kvinnor.

Samma differens i självskattning av risk kan utläsas gällande åldersgrupperna

där den yngre gruppen i större utsträckning tenderar att underskatta sin riska-

version. Som tidigare noterats finns ingen tydlig skillnad i riskaversion mel-

lan åldersgrupperna. Den yngre kategorin ligger dock 6 procentenheter högre

gällande den självskattade riskniv̊an.
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Figur 44: Sammanfattande statistik för

självkännedom kring riskaversion. Jämförelse

mellan studerande och förvärvsarbetande.

P-värde: 4,9 %
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Figur 45: Sammanfattande statistik för

självkännedom kring riskaversion. Jämförelse

mellan respondenter med eftergymnasial re-

spektive gymnasial utbildning som högsta

avslutade utbildning. P-värde: 68,6 %

En tydlig skillnad i självkännedom gällande risktagande syns även vid jämförelse

mellan studerande och förvärvsarbetande, se figur 44. Studenterna har i själv-

skattningen av risktagande i genomsnitt angett en 13 procentenheter högre upp-

skattat risktagande. Vid jämförelse mellan grupper med olika utbildningsniv̊a

syns ingen tydlig skillnad, se figur 45. Det finns heller ingen noterbar skillnad

mellan hur de tv̊a grupperna har skattat sitt risktagande.
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Figur 46: Sammanfattande statistik för

självkännedom kring riskaversion. Jämförelse

mellan personer som handlar respektive inte

handlar inom de tre tillg̊angsslagen ”aktier”,

”fonder” och ”övriga värdepapper”. P-värde

aktier: 10,2 %, p-värde fonder: 27,3 %, p-värde

värdepapper: 43,4 %
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Figur 47: Sammanfattande statistik för

självkännedom kring riskaversion. Jämförelse

mellan respondenter som bedömer hush̊allets

privatekonomi som ”Mycket känslig”, ”Li-

te känslig” och ”Inte känslig”. P-värde vid

jämförelse mellan ”Inte känslig” och övriga

kategorier: 48,7 %.

Vid analys av riskaversion genom multipel regression och sammanfattande sta-

tistik identifierades en viss skillnad i niv̊a av riskaversion mellan respondenter

som uppgav att de handlade med aktier jämfört med de som inte handlade med

denna tillg̊ang. Samma mönster var inte synligt i relation till fondhandel eller

handel med värdepapper. Vid betraktelse av självkännedom för dessa grupper

syns ett liknande mönster där de mer riskaverta grupperna även i större ut-

sträckning underskattar sin riskaversion. Dessutom syns detta mönster bland

de som handlar med fonder och värdepapper vilket allts̊a sammanfaller fr̊an att

dessa grupper har skattat sig som mer risktagande än grupperna som inte hand-

lar med ca 6 procentenheter. De som handlar med aktier har dock skattat sig

ca 14 procentenheter högre i sin självskattade riskniv̊a än den kontrasterande

gruppen som inte handlar.

Ingen tydligt tendens kan upptäckas gällande självkännedom av risk mellan

grupper med uppfattat olika känslighet i hush̊allets privatekonomi. Dessa grup-

per skattade även sin egen riskniv̊a p̊a en liknande niv̊a sett till genomsnit-

tet.
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Figur 48: Sammanfattande statistik för självkännedom kring riskaversion.

Jämförelse mellan respondenter bosatta i Stockholms län och övriga landet.

P-värde: 0,3 %

Ur figur 48 kan utläsas en tendens att boende i Stockholms län signifikant un-

derskattar sin riskaversion i större utsträckning än i övriga landet. Tv̊a faktorer

bidrar till detta; dels uppskattar de sig som mer risktagande än den kontraste-

rande gruppen med ca 5 procentenheter och dels uppvisar de en högre uppmätt

niv̊a av riskaversion, se figur 28.

4.2.5 Sammanställning av enkätresultat

I tabell 8 presenteras resultaten sammanställt av de analysmetoder, multipel

regression samt sammanfattande statistik, som användes i analysen kring re-

spondenternas uppmätta riskaversionsindex.
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Faktor/Variabel
Tendens enligt

multipel regression

Tendens fr̊an analys

genom sammanfattande

statistik

Interna faktorer:

Kön (man) Lägre riskaversion Ingen tendens

Ålder (stigande) Lägre riskaversion ** Ingen tendens

Utbildningsniv̊a

(eftergymnasial)
Ingen tendens Ingen tendens

Interna faktorer:

Barn (närvarande i hush̊allet) Ingen tendens Ingen tendens

Sysselsättning

(förvärvsarbetande)
Högre riskaversion Ingen tendes

Bostadssituation

(äger sitt boende)
Lägre riskaversion Högre riskaversion *

Årsinkomst för hush̊all

(över median)
Lägre riskaversion Högre riskaversion

Känslig privatekonomi Ingen tendens Högre riskaversion

Finansiell aktivitet

(handlar med fonder)
Högre riskaversion Ingen tendens

Finansiell aktivitet

(handlar med aktier)
Lägre riskaversion Lägre riskaversion *

Finansiell aktivitet

(handlar med övriga värdepapper)
Lägre riskaversion Ingen tendens

Bel̊aningsgrad (över median) Ingen tendens Högre riskaversion

Bostadsort (bor i Stockholms län) Högre riskaversion * Högre riskaversion ***

Bostadens värde (över median) Högre riskaversion * Högre riskaversion **

Specifika omständigheter

kring bostadsförsäljningen:

Köpt ny bostad innan försäljning Högre riskaversion * Högre riskaversion

Orosmoment inför försäljning

(ekonomisk oro)
Ingen tendens Ingen tendens

Tabell 8: Sammanställning av resultat fr̊an de tv̊a analyserna av respondenter-

nas riskaversion. För den multipla regressionen är tendenser med ett p-värde

under 5 % markerade ***, under 10 % markerade ** och under 20 % markerade

*. Motsvarande notation syftar p̊a t-testens p-värden för den sammanfattande

statistiken.

Ur tabell 8 kan utläsas att de tv̊a analyserna för exempelvis faktorn ”bostadssi-

tuation” pekar i olika riktning. Vid närmare analys är det tydligt att det inom

gruppen ”hyresrättsinnehavare” finns en överrepresentation av (enligt regressio-

nen) risksökande grupper s̊a som män, studenter och unga respondenter. Troligt

är därför att regressionen i större utsträckning lyckats isolera effekten av just

bostadssituationen medan den sammanfattade statistikens tendens beror p̊a un-

derliggande faktorer. Gällande den andra motsägelsefulla faktorn ”̊arsinkomst

för hush̊allet”är de tv̊a jämförelsegrupperna (över respektive under median) re-

lativt jämnt uppbyggda (förutom gällande ålder där medel̊aldern för gruppen

med högre inkomst är 8 år äldre). Den stora skillnaden, och troligtvis källan

till motsägelsen, är att denna grupp även äger högre värderade bostäder (dif-

ferens ca 1 800 000 SEK i medelvärde). Faktorn ”bostad med högt värde” är i

regressionen en signifikant faktor för ökad riskaversion.
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Utöver ovanst̊aende analyser av riskaversionens dynamik analyserades enkät-

fr̊agetyp 2 separat utifr̊an fr̊agornas individuella syfte, se avsnitt 4.2.3. Tabell 9

sammanställer resultaten fr̊an figur 37 - 40. Enkätfr̊agorna av typ 2, fr̊aga 1-4,

som refereras till i tabell 9 besvarades i följande fiktiva situationer, detaljer i

tabell 1:

• Fr̊aga 1 En budgivning där det nuvarande budet endast ligger lite över

utg̊angspris och möjligheten till en betydlig budökning är liten, dvs. ”lite

att förlora, mycket att vinna”. Valet är likgiltigt för en riskneutral respon-

dent.

• Fr̊aga 2 En budgivning där det nuvarande budet är högt (det finns myc-

ket att förlora) samtidigt som en mindre ytterligare budökning är mycket

trolig, dvs. ”mycket att förlora, lite att vinna”. En riskneutral respondent

tackar nej till budet.

• Fr̊aga 3 En budgivning där det nuvarande budet endast ligger lite över

utg̊angspris och möjligheten att f̊a in en mindre höjning i ett ytterligare

bud är 50 %. Valet är likgiltigt för en riskneutral respondent.

• Fr̊aga 4 En budgivning där det nuvarande budet ligger ganska högt över

utg̊angsbud och möjligheten att f̊a in en ytterligare ganska stor höjning är

relativt stor, dvs. ”mycket att vinna och mycket att förlora”. En riskneu-

tral respondent tackar ja till budet.
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Respondentgrupp Kontrasterande grupp Fr̊aga 1 Fr̊aga 2 Fr̊aga 3 Fr̊aga 4

Totalt 48 % 70 % 50 % 71 %

Man Kvinnor - * +

Förvärvsarbetande Studerande - - -

Bostad värderad över

3 500 000 SEK

Bostad värderad under

3 500 000 SEK
+

Har köpt ny bostad

innan försäljning

Har inte köpt ny bostad

innan försäljning
+ + * +

Ålder över 35 år Ålder under 35 år - - *

Inte känslig

hush̊allsekonomi

Känslig

hush̊allsekonomi

Hög självkattning risk

(över 50)

L̊ag självkattning risk

(under 50)
- * - - -

Oro över ekonomiska

faktorer

Oro över icke-ekonomiska

faktorer
+ +

Gymnasium som högsta

avslutade utbildning
Eftergymnasial utbildning -

Har barn Har inte barn + -

Äger sitt boende Äger inte sitt boende + +

Hög bel̊aningsgrad

(över 75 %)

Under bel̊aningsgrad

(under 75 %)
- +

Handlar med aktier Handlar inte med aktier - - *

Bor i Stockholms län Bor i övriga landet + +

Tabell 9: Sammanställning av resultat fr̊an analys av enkätfr̊agetyp 2. Ett ”+”

indikerar att gruppen i större utsträckning valde att acceptera budet i den fik-

tiva situationen än den kontrasterande gruppen (dvs. valde ett mer riskavert

alternativ). Ett ”-” indikerar att gruppen i större utsträckning valde att tac-

ka nej till budet i den fiktiva situationen än den kontrasterande gruppen (dvs.

valde ett mer risktagande alternativ). En tom cell markerar att ingen tendens

kunde utläsas. Symboler markerade med ”*” indikerar att skillnaden mellan de

jämförda grupperna var större än 20 procentenheter. I den övre raden anges

andelen av alla respondenter som valde att acceptera det lagda budet.

4.2.6 Validering av mätmetod

I detta stycke utreds validiteten i mätmetoden ”index riskaversion” som ut-

vecklats för denna uppsats syfte. Detta görs utifr̊an tre separata kontrollmeto-

der.

Vid en jämförelse av de tv̊a index som genererats av de tv̊a fr̊agetyperna (enkät-

fr̊aga typ 1 respektive 2) noteras att de korrelerar med en faktor om 44,8% vilket

visar p̊a att de ger en liknande bild av respondenternas riskaversion. Dessa index

normeras sedan och dess genomsnitt är det som benämns riskaversion-index, för

detaljer se avsnitt 3.2.4. Med tanke p̊a att det som respondent är sv̊art, p̊a

gränsen till omöjligt, att medvetet svara uniformt mellan de tv̊a fr̊agetyperna
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är detta ett tecknen p̊a att enkäterna de facto f̊angar respondentens niv̊a av

riskaversion, se figur 49.
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Figur 49: Den uppmätta riskaversionen för varje svarsperson enligt fr̊agetyp 1

och 2 respektive. Korrelation mellan mätserierna är 44.8%

Ett ytterligare sätt p̊a vilket validiteten av det för studien skapade m̊attet p̊a

riskaverion (riskaversionsindex) undersöks är genom jämförande av detta mot

respondenternas självskattade niv̊a av riskaversion. I figur 50 har responden-

terna grupperats utifr̊an sina respektive skattningar som sedan jämförs med

avseende p̊a riskaversionsindex. Ju högre respondenterna har skattat sitt riskta-

gande desto mer riskavert tenderar de ha svarat i enkäten. Tendensen är tydlig,

nollhypotesen ”ingen skillnad i riskaverion mellan gruppen med skattning 0-49

respektive 50-100” har p-värde 1,4 %.
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Figur 50: Sammanfattande statistik för riskaversion. Jämförelse mellan fy-

ra intervall utifr̊an självskattningen av sin egen riskbenägenhet. P-värde vid

jämförelse mellan de lägre respektive högre grupperna: 1,4 %.

Fr̊aga 3 inom enkätfr̊agetyp 2 har en kontrollfunktion som syftar till att un-

dersöka hurvida respondenterna svarar p̊a samma sätt mellan de tv̊a fr̊agetyperna

(enkätfr̊agetyp 1 och 2). Situationen respondenten ställs inför är en budgivning

med ett bud 5 % över utg̊angspris där chansen finns (med 50 % sannolikhet)

att f̊a ytterligare 5 % av utg̊angspriset i ett högre bud. Fr̊agan är därför mate-

matiskt sett identisk med fr̊aga 1, enkätfr̊agetyp 1, men med en annan formu-

lering. Logiken i jämförelsen är att en respondent som väljer att ta detta bud

i enkätfr̊agetyp 2 även bör ha krävt minst 50 % chans i fr̊aga 1, enkätfr̊agetyp

1 (där som tidigare nämnt respondenten anger vilken sannolikhet för ett visst

högre bud som denne minst kräver för att tacka nej till det lagda budet). I fi-

gur 51 visas andelarna av respondenterna inom olika grupper som accepterade

budet (i fr̊aga 3, enkätfr̊agetyp 1) respektive krävde minst 50 % sannolikhet

för det högre budet (i fr̊aga 1, enkätfr̊agetyp 2). Generellt korrelerar andelarna

relativt väl mellan de undersökta grupperna. Det kan dock noteras att fler valde

att inte ta risk (dvs. acceptera budet givet 50 % sannolikhet för högre bud) i

fr̊ageformuleringen i enkätfr̊agetyp 2. Denna observation är giltig även för 75 %

av de betraktade grupperna i figur 51.
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Figur 51: Jämförelse av svar mellan fr̊aga 1, enkätfr̊agetyp 1 och fr̊aga 3,

enkätfr̊agetyp 2

4.3 Resultat samt analys av intervjuer med fastighetsmäklare

Intervjuerna med fastighetsmäklarna p̊a Erik Olsson har analyserats och nedan

sammanställts enligt metodik beskriven i avsnitt 3.2.4.2. Samtliga intervjuer

finns transkriberade i bilaga A, och alla resultat som presenteras nedan är,

om inget annat anges, baserade p̊a sammanställd data fr̊an Intervjuperson 1

(2017), Intervjuperson 2 (2017), Intervjuperson 3 (2017) samt Intervjuperson 4

(2017).

4.3.1 Risker vid bostadsförsäljning

De främsta risker som lyfts fram under mäklarintervjuerna är de ekonomis-

ka riskerna en säljare st̊ar inför vid en försäljning. Hur stora dessa risker är

samt vilken karaktär de har beror främst p̊a den situation säljaren befinner

sig i och kan handla om huruvida säljaren redan har köpt en ny bostad, om

man har tillg̊ang till ett extraboende, en väldigt specifika krav p̊a det nya

boendet, om man har lagt ner mycket resurser s̊asom styling eller stageing i
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försäljningen samt hur man har gjort valet av mäklare i försäljningsprocessen.

Valet av mäklare kan dels ha en p̊averkan p̊a hur processen sköts men även

p̊a säljarens förväntningar. Intervjuperson 2 (2017) belyser ocks̊a de komplexa

aspekterna vid köp av mäklartjänst, d̊a det är ett ovanligt köp som en individ

inte genomför med n̊agon större regelbundenhet.

Enligt data fr̊an fastighetsmäklarintervjuer har orsaks-verkansamband identifi-

erats och illustreras i figur 52. Där belyses, baserat p̊a det fastighetsmäklarna

uttryckt, de icke-önskvärda situationer som en säljare riskerar att ställas inför,

vad deras magnitud kan bero p̊a samt de negativa följder dessa sedan kan resul-

tera i.

De icke-önskvärda situationer som kan uppst̊a har enligt fastighetsmäklarna

beskrivits som:

1. Att ha köpt en ny bostad och inte lyckas sälja sin befintliga bostad innan

tillträdesdatum för den nya bostaden, eller överhuvudtaget.

2. Att inte f̊a “tillräckligt”3 betalt.

3. Att sälja sin bostad och inte hinna köpa en ny bostad att flytta in i innan

utflyttningsdatumet.

4. Att inte f̊a bostaden s̊ald över huvudtaget.

De kritiska faktorer som under försäljningsprocessen i sin tur har en direkt

inverkan p̊a magnituden av dessa risker, se figur 52, har identifierats till:

i. Huruvida individen har köpt en ny bostad innan försäljningen.

ii. Mäklarens agerande i försäljningsprocessen.

iii. Huruvida individen investerar i styling eller stageing av bostaden inför

visning, vilket d̊a innebär en ytterligare kostnad i samband med en till

visning.

3Ordet “tillräckligt” används här i bred bemärkelse
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Figur 52: Orsaks-verkansamband över risker vid bostadsförsäljning

4.3.2 Hur risktagande tar sig uttryck

För att kunna mäta riskpreferenser med hjälp av ageranden och säljarens spe-

cifika handlingar har detta berörts under intervjuerna. Karakteristiska ageran-

den samt sätt som riskaversion kan ta sig uttryck genom beskrivs av fastig-

hetsmäklarna till exempel som att:

• ta förhandsbud och sälja innan visning eller innan alla visningar är slutförda

Klassiska ageranden som risksökande kan ta sig uttryck genom beskrivs till

exempel som att:

• skjuta upp försäljningen till ett annat tillfälle

• göra ombyggnationer inför försäljning

• sälja befintlig bostad innan köp av ny bostad

• köpa ny bostad innan försäljning av befintlig bostad

• timea försäljningen vad gäller årstider, högtider, lov etc.
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4.3.2.1 Att sälja innan visning

En individs riskpreferenser tar sig tydligt uttryck vid val om försäljning in-

nan visning. Vid ett förhandsbud st̊ar en säljare inför valet mellan att l̊asa

in och säkra ett bra bud eller ta vara p̊a de möjligheter till ytterligare bud

som kommer i och med en publik visning, men d̊a samtidigt riskera att förlora

budgivaren. Intervjuperson 3 (2017) beskriver att ungefär 50 % av budgivar-

na av förhandsbuden är kvar till den officiella budgivningen, men att ca 50 %

försvinner. Detta beskrivs dels kunna bero p̊a att de hunnit köpa en annan bo-

stad men ocks̊a för att de av prestigeskäl drar sig ur d̊a de blir irriterade.

Under intervjuerna beskrivs tv̊a olika typer av agerande hos säljaren vid ett

förhandsbud där den ena blir girig och tänker att ”om det var s̊ahär enkelt att

f̊a s̊a mycket s̊a borde det vara lika enkelt att f̊a mer vid visning”, och tar därför

gärna risken som kommer med att h̊alla ytterligare visningar. Den andra typen,

menar mäklarna, tänker steget längre och inser att förhandsbudet kom p̊a grund

av att mäklarna hade förhandlat och argumenterat med budgivaren och fattar

därför ofta beslut i samr̊ad med mäklare. Dessa individer tar ofta det säkra före

det osäkra.

4.3.3 Individen och dess riskpreferenser

I vilken utsträckning en individ tar risker kan enligt data fr̊an fastighetsmäklarintervjuerna

bero p̊a faktorer enligt de tre olika kategorierna:

1. individens personlighet

2. individens livssituation

3. specifika omständigheter kring försäljningen

4.3.3.1 Individens personlighet och riskpreferenser

Alla fastighetsmäklarna beskriver liknande typiska egenskaper vid fr̊agan om hur

de kan märka p̊a en individs beteende om denne är riskavert eller risksökande.

En typisk risksökande individ beskrivs i intervjuerna som:

“stressad, otrevlig, ifr̊agasättande, osäker, verklighetsfr̊använd, impulsiv,

fram̊at, vulgär”

... medan en typisk riskavert individ i intervjuerna beskrivs som:

“lugn, tillitsfull, öppensinnig, först̊aende, kommunikativ, p̊aläst, lyhörd,

kunnande, orolig, vettig, noggrann i val av mäklare, mindre

kostnadsorienterad, fr̊agvis”
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4.3.3.2 Individens livssituation och riskpreferenser

Familjesituationen nämns frekvent under intervjuerna som en viktig aspekt för

säljares riskagerande, där alla de intervjuade fastighetsmäklarna är överens om

att barnfamiljer generellt sett tar mindre risk än övriga hush̊all.

I viss utsträckning nämns även individens självbild som en p̊averkande faktor,

där Intervjuperson 3 (2017) menar att individer beroende p̊a till exempel yr-

ke, utbildning, omr̊ade eller inkomst kan ha en mycket hög tilltro till sin egna

förm̊aga och därför agera risksökande.

Åldern beskrivs ocks̊a som en starkt p̊averkande faktor för en individs riskage-

rande, där yngre människor tenderar att vara mer risksökande än äldre. Detta

kan givetvis ocks̊a vara starkt kopplat till den tidigare nämnda familjeparame-

tern och handla om att yngre människor ofta bor i singel- eller sambohush̊all

utan barn. Individer över 60 år beskrivs som kloka, lugna, sansade och noggran-

na i valet av mäklare och agerar generellt sett riskavert. Det finns dock m̊anga

äldre som säljer sin bostad i samband med pensioneringen och lägger därför stor

vikt vid den ekonomiska vinsten, vilket kan f̊a dem att agera risksökande.

4.3.3.3 Specifika omständigheter kring försäljningen och riskprefe-

renser

Här beskrivs främst den kronologiska ordingen mellan köp av ny bostad samt

försäljning av befintlig bostad. Dynamiken kring detta g̊ar dock att se p̊a fr̊an

tv̊a olika perspektiv där det ena innebär att en individ som säljer först agerar

risktagande d̊a denne riskerar att hamna i en icke önskvärd situation (se avsnitt

4.3.1, situation 3) där individen inte hinner köpa en ny bostad att flytta in i

innan utflyttningsdatumet och därmed blir bostadslös. Det andra perspektivet

belyser den ekonomiska risk som inträffar d̊a köpet av en ny bostad sker innan

försäljningen av den befintliga bostaden. D̊a uppst̊ar b̊ade risken att inte f̊a

tillräckligt betalt för det befintliga boendet (se avsnitt 4.3.1, situation 2) och

därmed inte kunna finansiera det köpta boendet samt risken att inte lyckas sälja

i tid eller alls (se avsnitt 4.3.1, situation 1) och därmed f̊a kostnader för dubbla

boenden.

Det g̊ar därför att argumentera för att b̊ade att köpa först samt att sälja först kan

ses som risktagande samt riskavert beteende. Det är dock viktigt att isolera vad

dessa beslut säger om en individs riskpreferenser fr̊an hur ett s̊adant beslut f̊ar

individen att agera i ett senare skede av försäljningen. Trots att köp av ny bostad

innan försäljning av befintlig bostad generellt g̊ar att se som ett risktagande

beteende kan detta i m̊anga fall resultera i att individen blir mindre risktagande,

d̊a denne vill minimera de risker som uppkommit i och med köpet.
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Om situationen är s̊adan att köpet har skett före försäljningen har tiden till

tillträdet en stor p̊averkan p̊a individens agerande och avgör direkt hur br̊attom

individen har att sälja bostaden. Detta kan dels innebära att individen lägger

stor vikt vid att snabbt l̊asa in affären, vilket inte ger utrymme för s̊a myc-

ket risktagande. Tiden till ett eventuellt tillträde för ett nytt boende har därför

stor inverkan vid beslut om huruvida ett förhandsbud accepteras eller inte. Dock

kan även en bekvämligetsaspekt spela in här, där vissa individer värderar be-

kvämligheten med att undvika visningar högt (Intervjuperson 2, 2017).

4.3.4 Säljares generella risktagande

P̊a denna punkt skiljde sig de olika intervjupersonernas uppfattningar kraftigt

åt. Intervjuperson 4 (2017) anser till exempel att bostadsförsäljare generellt sett

tar för lite risk och pekar främst p̊a att det är m̊anga som väljer att köpa ny

bostad före försäljning, n̊agot som enligt intervjupersonen är synonymt med att

undvika risk. Intervjuperson 3 (2017) associerar däremot begreppet risktagande

mer med okunskap och irrationellt agerande och menar därför att det inte spelar

n̊agon roll huruvida en bostadsförsäljare är risktagande eller riskundvikande,

utan den viktiga aspekten är att denne har kunskapen och förutsättningarna

för att kunna ta risk.

4.3.5 Prisniv̊aer

Mäklarna uttrycker att varje bostadsförsäljare har en prisniv̊a där denne överg̊ar

fr̊an att vilja f̊a mer betalt för sin bostad till att vilja avsluta och l̊asa in affären

s̊a snabbt som möjligt. Denna niv̊a benämns i denna studie som överg̊angsniv̊an.

Hur denna niv̊a sätts är ofta en omedveten och komplex process och varierar

mellan olika individer. Ofta är det dock beroende av mäklarens uttalanden,

individens kunskap och uppfattning av marknaden samt vad individen avser

finansiera med försäljningsbeloppet.

Varje bostadsförsäljare har även vad som i denna studie benämns som en refe-

rensniv̊a i enlighet med prospektteorin. Med detta menas den prisniv̊a som en

bostadsförsäljare utg̊ar ifr̊an vid bedömning av bostadens värde, det vill säga

den punkt d̊a säljaren varken uppfattar försäljningspriset som en vinst eller

förlust. Hur denna niv̊a initialt sätts beror p̊a försäljarens förkunskaper, och

kommer ofta att förändras efter det första mötet med en fastighetsmäklare. In-

tervjuperson 3 (ibid.) menar att denna niv̊a ofta mindre beror p̊a vad individen

köpte bostaden för och mer p̊a hur marknaden har utvecklats sedan dess.

Hur väl dessa niv̊aer överensstämmer med verkligheten och i vilken utsträckning

de är realistiska menar intervjupersonerna ofta beror p̊a försäljarens personlig-

71



hetsdrag och kunskap som enligt Intervjuperson 2 (2017) ofta är starkt beroende

av bostadsort.

4.4 Resultat fr̊an djupintervjuer med säljare

Säljarintervju 1 med Intervjuperson 5 & 6 (2017)

Intervjuperson 5 & 6 är ett par i 30-̊ars åldern som nyligen har s̊alt sin bostad

invid Danderyds sjukhus. Bostaden var om tv̊a rum och kök p̊a 46 kvm som

paret hade ägt sedan 5 år tillbaka. De önskade flytta till en större bostad och

hade innan försäljningen börjat titta p̊a hus. Efter att ha kollat p̊a hus under en

tid bestämde de sig för att köpa en större lägenhet i stället d̊a de inte upplevde

att de kunde f̊a det hus de ville ha för den budget de hade.

Säljarintervju 2 med Intervjuperson 7 (2017)

Intervjuperson 7, en kvinna i 20-̊ars ålder som tillsammans med sin d̊avarande

sambo har s̊alt parets gemensamma bostad p̊a grund av att de skulle flytta

isär.

Säljarintervju 3 med Intervjuperson 8 (2017)

Intervjuperson 8 är en man i 20-̊ars åldern som s̊alde sin lägenhet i Kista d̊a

han tillsammans med sin sambo önskade köpa en större lägenhet om 3 rum och

kök i Täby.

Kronologisk ordning mellan köp & försäljning

Säljarintervju 1

De hade bestämt sig för att köpa en ny bostad innan försäljningen av den

befintliga bostaden d̊a de upplevde att det skulle ta längre att hitta ett hus

de ville köpa än vad det skulle göra att f̊a lägenheten s̊ald. I samband med

husletandet förberedde de försäljningen av sin lägenhet för att vid köp direkt

kunna “trycka p̊a knappen” och publicera lägenheten p̊a Hemnet.

Säljarintervju 2

D̊a intervjuperson 7 och hennes sambo skulle köpa tv̊a nya bostäder valde de

att sälja bostaden innan köp av nya bostäder för att säkerställa att de kunde

finansiera de nya bostäderna.

Säljarintervju 3

Intervjuperson 8 hade planerat att köpa en ny lägenhet innan försäljning av

den befintliga bostaden, men var för att f̊a ett l̊anelöfte tvungen att p̊abörja

försäljningsprocessen tillsammans med en mäklare innan köp av ny bostad. Det
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resulterade i att intervjuperson 8 avslutade försäljningen av sin bostad innan

köp av en ny. Han köpte efter försäljningen en ny lägenhet om 3 rum och kök

i Täby. Anledningen till att han egentligen önskade köpa en ny bostad innan

försäljningen var för att säkerställa att de hade n̊agonstans att bo och undvi-

ka ett mellanboende av bekvämlighetsskäl. De hade dock tillg̊ang till en ex-

tralägenhet, vilket eliminerade risken att bli bostadslös.

Värdering av bostaden & bestämning av utg̊angspris

Säljarintervju 1

Inför försäljningen var de i kontakt med tre relativt slumpmässigt valda mäklare

som alla gav dem liknande värderingar p̊a 2,7 miljoner SEK plus/minus 100 000

SEK. Ett utg̊angspris, ganska l̊angt under bostadens värdering, föreslogs sedan

av mäklaren baserat p̊a en annan, liknande bostad som l̊ag ute till försäljning i

omr̊adet. Paret ans̊ag att det föreslagna utg̊angspriset var lite för l̊agt och höjde

det till 2,55 miljoner SEK.

Säljarintervju 2

Paret hade enligt intervjuperson 7 bildat sig en egen uppfattning kring bosta-

dens värde innan möte med mäklare baserat p̊a andra bostäder som s̊aldes i

omr̊adet och hoppades initialt f̊a 2,9 miljoner SEK. Mäklarens värdering av bo-

staden överskred sedan denna uppfattning, och alla tre mäklare de tog in gav

ungefär samma värdering runt 3,3 miljoner SEK. Mäklaren var sedan drivande

i bestämning av utg̊angspris som sattes 300 – 400 tusen SEK under värderingen

till 2,95 SEK, men det var inget pris som de var beredda att sälja bostaden för

enligt intervjuperson 7.

Säljarintervju 3

Intervjuperson 8 hade innan kontakt med mäklaren bildat sig en egen upp-

fattning om bostadens värde. Denna var baserad p̊a försäljningar av andra

lägenheter i omr̊adet samt en tidigare värdering han hade f̊att 1,5 år tidi-

gare. Han beskriver att mäklarens värdering sedan överensstämde med hans

egen uppfattning om bostadens värde p̊a 2,0-2,1 miljoner SEK. Intervjuperson

8 beskriver dock att mäklaren föreslog en arvodesmodell som innebar att han

fick ett relativt l̊agt grundarvode och sedan 10 % av allt över den maximala

värderingen plus 150 000 SEK, vilket fick honom att misstänka att bostaden

var värd mer.
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Säljarnas uppfattning kring olika prisniv̊aer & finansiering av ny bo-

stad

Säljarintervju 1

Intervjuperson 6 beskriver att hon var mer pessimistisk kring bostadens värde

än intervjuperson 5, medan intervjuperson 5 beskriver sin inställning till bosta-

dens värde som mer positiv. De hade ingen tydlig uppfattning kring vid vilket

försäljningspris de skulle bli nöjda innan de hade träffat mäklare och beskriver

att det inte var n̊agot de brukade reflektera över innan försäljningsprocessen

drog ig̊ang. Vid samtal med mäklaren sattes de ekonomiska ramarna och de

fick d̊a i kombination med bankens l̊anelöfte en budget för köp av ny bostad.

De hade däremot innan försäljningen kommit överens om en ”lägsta niv̊a”, där

de inte skulle acceptera ett bud längre, utan i stället skjuta upp försäljningen.

Denna niv̊a baserade de p̊a liknande försäljningar i omr̊adet, som de hade följt

under en tid, som vid tillfället l̊ag mellan 2,9-3,0 miljoner SEK. Intervjuper-

son 5 förväntade sig att f̊a cirka 2,9 miljoner SEK för bostaden strax innan

försäljningen. För att klara av finansieringen av den nya bostaden inkluderade

de marginaler i budgeteringen och utgick fr̊an den lägsta värderingen de f̊att för

sin d̊avarande bostad. De bedömde risken att försäljningspriset skulle bli lägre

än det som liten. De köpte sedan en lägenhet om 3 rum och kök i stället för ett

hus, och hade därför goda marginaler för finansieringen av den nya bostaden.

De skulle därför klara av att finansiera det nya boendet även om de skulle sälja

för mindre än den lägsta värderingen av bostaden.

Säljarintervju 2

Säljarna hade innan kontakt med mäklaren en ganska tydlig uppfattning kring

vid vilket pris de skulle bli nöjda d̊a de behövde f̊a en viss summa för att

finansiera de nya bostäderna. Denna nöjdhetsniv̊a förändrades sedan i takt med

budgivningen d̊a de ins̊ag att deras tidigare bild av bostadens värde hade varit

felaktig.

Säljarintervju 3

Intervjuperson 8 anser att han själv hade köpt bostaden till ett visst överpris

3,5 år tidigare och att han därför var m̊an om att göra en vinst p̊a bostaden

relativt den summan.

Försäljningsprocessen

Säljarintervju 1

S̊a fort de hade köpt sin nya bostad lade de ut bostaden p̊a Hemnet med pla-

nerad visning 8 dagar senare. Den hade d̊a redan under en tid legat ute p̊a
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mäklarfirmans interna ”läge plus-sida”. Tack vare att de fick ut bostaden snabbt

i kombination med en l̊ang tid p̊a 3 m̊anader till tillträde för den nya bostaden

kände sig paret lugna och kunde göra om processen om de s̊a önskade. De hade

även marginaler till ett bryggl̊an och skulle klara av dubbla boendekostnader i

n̊agra m̊anader om s̊a behövdes. De hade sedan en förhandsvisning n̊agra dagar

innan den publika visningen, där de fick ett bud p̊a 3,0 miljoner SEK. Paret

lade därefter ett motbud p̊a 3,1 miljoner SEK och de skrev kontrakt p̊a 3,05

miljoner SEK redan nästa dag. De beskriver att de kände att 3,0 miljoner SEK

skulle vara en rimlig summa att f̊a vid en budgivning i samband med en publik

visning ocks̊a, men att det änd̊a l̊ag inom den övre delen av det omr̊ade de

förväntade sig. Intervjuperson 6 beskriver att hon kände att de inte ans̊ag att

det var rimligt att f̊a ett mycket högre kvadratmeterpris än s̊a för bostaden.

De resonerade s̊a att de möjligtvis skulle kunna f̊a n̊agra tiotusen SEK mer i

samband med en publik visning, men att risken att budgivningen aldrig n̊ar upp

till 3,0 miljoner SEK ocks̊a finns, varför de beslutade att det inte var värt att

ta den risken. De beskriver att de värderade chansen att f̊a mycket mer i en

budgivning, men även risken att f̊a mycket mindre i en budgivning, som ganska

sm̊a. D̊a de redan hade förberett allt för visning och inte hade br̊attom i övrigt

menar de att det inte heller var n̊agon bekvämlighetsaspekt som gjorde att de

tog förhandsbudet. Köparna var dock flexibla med inflyttningsdatumet, vilket

paret s̊ag som en fördel.

Säljarintervju 2

Bostaden marknadsfördes enligt intervjuperson 7 främst via Hemnet, mäklarens

interna kanaler samt via brevutskick till personer i näromr̊adet. Ungefär tv̊a till

tre veckor senare hölls tv̊a publika visningar samt tv̊a extravisningar för spe-

kulanter som inte kunde närvara vid de publika visningarna. Efter den andra

visningen fick de ett bud under utg̊angspriset p̊a 2,85 miljoner SEK. Tre bud-

givare budade sedan med bud mellan 20 000 – 100 000 SEK, där budgivare 1

snabbt drog sig ur. Budgivare 3 vann sedan budgivningen med ett bud p̊a 3,67

miljoner SEK, vilket sedan drogs tillbaka n̊agon timme innan kontraktsskriv-

ningen, varför budgivare 2 ocks̊a drog tillbaka sina bud. Efter förhandling mellan

mäklaren och budgivare 2 lade denne ett bud p̊a 3,5 miljoner SEK. Efter att pa-

ret lagt ett motbud p̊a 3,6 miljoner SEK kom de överens om ett försäljningspris

p̊a 3,55 miljoner SEK. Intervjuperson 7 beskriver att deras främsta prioritering

var att slippa en till visning och att de därför hade nöjt sig med ett lägre pris,

antagligen runt 3,4 miljoner SEK.

Säljarintervju 3

Efter att ha kontaktat mäklare och förberett försäljningen kontaktade mäklaren

n̊agra kandidater som kom och tittade p̊a lägenheten i förhand. Han hade d̊a

planerat att h̊alla en publik visning först när han hade köpt en ny bostad och
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hade därför inte bestämt n̊agot datum. De första spekulanterna lade sedan ett

bud, varvid intervjuperson 8 svarade med ett 20 000 SEK högre motbud som

de accepterade. Hela processen tog tv̊a veckor och intervjuperson 8 hade inte

för avsikt att sälja, utan ville bara förbereda försäljningen för att f̊a l̊anelöfte.

Försäljningspriset blev slutligen 2,3 miljoner SEK, 80 000 SEK över mäklarens

arvodesgräns. Intervjuperson 8 kände sig nöjd med priset och bedömde risken

att de inte skulle komma upp i den summan med en publik visning som för

stor.

Säljarnas oro & prioriteringar inför försäljningen

Säljarintervju 1

Paret ans̊ag att det viktigaste för dem i processen var att ha en rimlig bild av

situationen och vad de kunde tänkas f̊a för bostaden. De uttryckte att deras

främsta oro inför försäljningen var ett l̊agt försäljningspris till följd av för f̊a

intressenter. Intervjuperson 6 var orolig över att hamna i en situation där de

tvingades ta ställning till att eventuellt skjuta upp försäljningen p̊a grund av

ett för l̊agt försäljningspris och att de sinsemellan inte skulle vara överens om

beslutet. De var aldrig oroliga för finansieringen av det nya boendet p̊a grund

av de stora marginalerna de hade.

Säljarintervju 2

Intervjuperson 7 beskriver att hennes främsta oro innan försäljningen var huruvi-

da de hade realistiska förväntningar ang̊aende b̊ade försäljningspris och mäklar-

arvode. De prioriterade smidighet högt och att mäklaren kunde sköta det mesta,

men priset var ocks̊a viktigt för dem.

Säljarintervju 3

Intervjuperson 8 uttrycker att hans största oro inför försäljningen var att in-

te f̊a ett tillräckligt högt försäljningspris för att kunna köpa det nya boende

han önskade. Han beskriver ocks̊a att han kände en stor oro kring processer-

na runt försäljning s̊asom städning, överlämning etc. och var mycket m̊an om

att köparna skulle bli nöjda. Intervjuperson 8 värderade trygghet hos mäklaren

högt i processen.

Uppfattning om eget beteende

Säljarintervju 1

De ans̊ag inte att de tog s̊a mycket risk under processen, utan köpte en bostad

med goda marginaler till vad de klarade av att finansiera. De belyser dock att
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det inte var av den anledningen de valde att inte köpa hus, utan det var p̊a grund

av att de inte kände att de kunde f̊a det hus de ville ha med sin budget.

Säljarintervju 2

Intervjuperson 7 beskriver sitt agerande i processen som riskavert. Trots att

budet drogs tillbaka v̊agade de inte chansa och h̊alla en till visning.

Säljarintervju 3

Intervjuperson 8 anser att han agerade riskavert genom hela processen.

Val av & uppfattning om mäklaren

Säljarintervju 1

Paret tog initialt kontakt med tre olika mäklare som alla tittade p̊a lägenheten

och gav en varsin värdering. Av dessa tre mäklare kändes tv̊a väldigt bra, och

de valde därför att inte ta in fler mäklare. De valde slutligen mäklare baserat

p̊a kunskap om omr̊adet, magkänsla, kommunikation, personkemi och arvode.

De uppskattade tillgängligheten hos mäklaren och upplevde att mäklaren var

ärlig och professionell. Det var dock hennes kontaktnät som var avgörande vid

valet. De upplevde att de kunde lita p̊a henne s̊a mycket som de kunde lite

p̊a en mäklare och att hon gav en relativt balanserad och realistisk bild av

situationen.

Säljarintervju 2

Vid val av mäklare beskriver intervjuperson 7 att de främst ville ha n̊agon

som kunde omr̊adet väl. De valde därför mellan mäklare de hade sett p̊a övriga

annonser i omr̊adet. De tog initialt in tre mäklare och trots att paret var överens

om att mäklararvodet egentligen var den primära beslutsfaktorn gick de mest

p̊a magkänsla. Intervjuperson 7 beskriver att de i efterhand inte är nöjda med

det trapparvode de kom överens om med mäklaren och att de upplevde att

mäklaren inte gav dem en realistisk bild kring bostadens värde. Hon beskriver

dock att de i övrigt var nöjda med och litade p̊a mäklaren.

Säljarintervju 3

Intervjuperson 8 beskriver att han valde mäklare baserat p̊a övriga försäljningar

i omr̊adet samt p̊a närhet och tillgänglighet. Han kontaktade endast en mäklare

av enkelhetsskäl, som han sedan ocks̊a fortsatte med i processen. Intervjuper-

son 8 kände sig trygg med sin mäklare och känner sig nöjd med sitt val. Han

uttrycker att han reflekterade över mäklarens incitament i processen men anser

att mäklaren gav en realistisk bild av bostadens värde.
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Insikter & tankar fr̊an processen

Säljarintervju 1

De beskriver att de känner sig mycket nöjda med processen, framförallt med

beslutet att förbereda försäljningen i ett tidigt skede. Intervjuperson 6 beskriver

att det kändes lite jobbigt att sätta ett s̊a pass l̊agt utg̊angspris, vilket de aldrig

skulle s̊alt för, men att det är s̊a marknaden fungerar och att det inte är n̊agot

hon idag ångrar.

Säljarintervju 2

Intervjuperson 7 beskriver att hon idag känner sig nöjd med processen, trots ett

visst missnöje med arvodesmodellen. Hon är medveten om att det hade kunnat

bli väldigt kr̊angligt d̊a budgivaren drog sig ur i slutet och är tacksam för att

det löste sig smidigt.

Säljarintervju 3

Intervjuperson 8 beskriver att han är nöjd med processen.

4.5 Analys av resultat fr̊an djupintervjuer med säljare

De ovan presenterade resultaten fr̊an respektive säljarintervju kommer här att

analyseras utifr̊an relevanta parametrar identifierade under intervjuer med fas-

tighetsmäklare samt enkätundersökningen.

Intervjuerna kommer att analyseras enligt identifierade parametrar i följande

kategorier:

• Risker som säljaren st̊ar inför

• Sätt som risktagande tar sig uttryck genom

• Individens personlighet & riskpreferenser

• Individens livssituation & riskpreferenser

• Specifika omständigheter kring försäljningen & riskpreferenser

• Prisniv̊aer och nöjdhet

4.5.1 Säljarintervju 1

Genom att köpa en ny bostad innan försäljningen av deras befintliga bostad

utsatte sig paret för risken att inte klara av att finansiera det nya boendet. De

beskriver dock hur de själva minimerade denna risk genom att budgetera med

goda marginaler samt att räkna med en pessimistisk värdering av den befintliga
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bostadens värde. De berättar att de initialt hade tänkt köpa en dyrare bostad

men att de istället slutligen valde att köpa en bostad till ett lägre pris och

därmed öka marginalerna till vad de klarade av att finansiera med deras befint-

liga bostad. Det g̊ar därför att argumentera för att de genom detta agerande

minskade den finansiella risken som uppkom i samband med köpet av den nya

bostaden. De beskriver dock själva att detta inte var anledningen till att de köpte

den billigare bostaden, utan att det bara blev ett resultat av situationen.

De riskerade ocks̊a, genom att först köpa en ny bostad, att bli sittandes med

tv̊a bostäder och därmed dubbla boendekostnader under en tid, n̊agot de ocks̊a

i försäljningen ansträngde sig för att undvika genom att förbereda försäljningen

i ett tidigare skede av processen. Det bör ocks̊a p̊apekas att det, i enlighet med

dynamiken beskriven i avsnitt 4.3.3.3, ocks̊a g̊ar att argumentera för att paret

genom att köpa en ny bostad först undvek risk, d̊a de kringgick en situation

där de riskerade att inte hinna köpa en ny bostad och därmed bli bostadslösa.

Detta är dock inte kopplat till en lika stor ekonomisk risk.

Försäljningen av bostaden till ett förhandsbud innan den publika visningen är

n̊agot som under intervjuer med fastighetsmäklare ocks̊a nämns som ett ty-

piskt riskavert beteende. Paret agerade inte heller i enlighet med vad som i

mäklarintervjuerna i övrigt beskrivs som risksökande i försäljningsprocessen,

bortsett fr̊an att de köpte ny bostad innan försäljningen av den befintliga bo-

stad. De minimerade dock de risker som uppkom i samband med detta under

själva försäljningsprocessen genom att inkludera goda marginaler i budgeten

samt förbereda försäljningen för att skynda p̊a försäljningsprocessen. De agera-

de även i övrigt riskavert genom att exempelvis sälja till ett förhandsbud. Det

g̊ar därför att argumentera för att den risk de tog i och med köpet av den nya

bostaden innan försäljning av den befintliga bostaden resulterade i att de blev

mer riskaverta i försäljningsprocessen.

Paret beskriver att de hade en mer pessimistisk bild av bostadens värde in-

nan försäljningen. De hade inte bildat sig en alltför tydlig bild av vid vilket

försäljningpris de skulle bli nöjda, men de hade bestämt ett lägsta pris för vilket

de inte kunde tänka sig att sälja under. Det g̊ar här att argumentera för att

den nyinköpta bostadens värde hade en roll i beslutsfattandet genom att bidra

med ett satisfierande kriterium. Detta innebär att de fattade ett satisfierande

beslut, det vill säga s̊alde till ett tillräckligt högt pris för att kunna finansiera

den nya bostaden, snarare än ett maximerande beslut som skulle ha inneburit

att sälja bostaden till den högsta möjliga priset. Det faktum att den nya bosta-

den även köptes till ett lägre pris än vad säljarna först avs̊ag kan därför ocks̊a

ha bidragit till att den satisfierande niv̊an sänktes ytterliggare under processens

g̊ang.
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4.5.2 Säljarintervju 2

Säljarna valde här att sälja sin bostad innan köp av ny bostad, d̊a de ville

säkerställa att de kunde finansiera tv̊a nya bostäder med försäljningssumman.

Intervjupersonen beskriver att deras främsta prioritering i försäljningsprocessen

var att det skulle g̊a smidigt samt att möjliggöra finansiering av de nya bostäderna,

snarare än att maximera försäljningspriset. Denna inställning bekräftas ocks̊a

av det faktum att säljarna var beredda p̊a att g̊a ner ytterligare i försäljningspris

för att f̊a bostaden s̊ald och undvika ännu en visning. D̊a den bakomliggande

orsaken till försäljningen i detta fall gjorde situationen mer komplex och resul-

terade till ett skifte av säljarnas prioriteringar m̊aste säljarnas känslomässiga

förh̊allande till processen ocks̊a tas i beaktning. Det g̊ar därför att argumentera

för att den utlösande anledningen till försäljningen här spelade en stor roll för

säljarnas riskbeteende.

P̊a grund av den specifika situationen där säljarna hade en tydlig bild av vad de

behövde sälja bostaden för för att kunna finansiera de nya bostäderna g̊ar det att

argumentera för att deras agerande blev mindre p̊averkat av deras förändrade

uppfattning om bostadens värde än om de hade befunnit sig i en annan situa-

tion.

4.5.3 Säljarintervju 3

Trots att säljaren hade för avsikt att köpa en ny bostad innan försäljningen av

den befintliga bostaden blev detta inte fallet efter direktiv fr̊an banken.

B̊ade det faktum att intervjupersonen s̊alde bostaden till ett förhandsbud samt

innan han egentligen hade för avsikt att sälja bostaden pekar enligt resultat

fr̊an mäklarintervjuerna p̊a ett riskavert beteende. Det g̊ar i detta fall inte hel-

ler att säga att säljaren ställdes inför risken att bli bostadslös i samband med

försäljningen d̊a han nämner att han hade tillg̊ang till ett extraboende. Inter-

vjupersonen nämner sina främsta prioriteringar i processen som att göra en

vinst p̊a bostaden samt kunna finansiera det nya boendet, varför det g̊ar att

argumentera för att dessa faktorer har fungerat som satisfierande kriterier, se

avsnitt 2.1.3.
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5 Diskussion och slutsats

Nedan diskuteras studien och dess forskningsresultat p̊a ett kritiskt vis. Avsnittet

inleds med en diskussion av studiens resultat och följs av en diskussion av den

vetenskapliga kvaliteten. Därefter presenteras studiens slutsatser.

5.1 Diskussion av resultat

Nedan presenteras en diskussion kring de resultat som tidigare framställts i

avsnitt 4. Diskussionen är strukturerad utifr̊an de tre delfr̊ageställningarna, se

avsnitt 1.4, och bedöms tillsammans besvara den övergripande fr̊ageställningen.

Utöver detta diskuteras resultaten kring respondenternas självkännedom d̊a det-

ta är bidragande utifr̊an studiens övergripande fr̊ageställning.

5.1.1 Delfr̊ageställning 1

Hur kommer säljares riskaversion till uttryck i beteende och handling?

Utifr̊an intervjuer med mäklare, se avsnitt 4.3, och säljare, se avsnitt 4.4, har fem

huvudsakliga ageranden identifierats genom vilka säljarens niv̊a av riskaversion

tar sig uttryck; (1) hantering av budgivning, (2) investeringar inför försäljning,

(3) agerande i relation till mäklare, (4) kronologi av försäljning samt (5) timing

av försäljning.

Den första punkten, hantering av budgivning, berör de val som säljaren gör i de

situationer som uppst̊ar i en budgivning. Detta gäller därför primärt hantering

av förhandsbud och val mellan att acceptera eller tacka nej till inkomna bud.

Utöver dessa primära aspekter finns vissa övriga aspekter, exempelvis hur länge

man drar ut p̊a en budgivning samt om man förhandlar om inkomna bud.

Grunden till att denna faktor är ett uttryck för riskaversion är den underlig-

gande risken att förlora ett inkommet bud och därmed förlora en del av ett

potentiellt försäljningspris. Denna aspekt inför ett riskmoment i budgivning-

en vilket individen i sin tur m̊aste ta ställning till. Ett mer riskavert agerande

är därför att tidigt i processen välja att acceptera ett inkommet bud eftersom

denna risk d̊a elimineras. Samtidigt förlorar man möjligheten att budgivningen

ska g̊a vidare till högre niv̊aer. Vid förhandsbud är detta val än mer indikativt

eftersom det finns en risk att den budgivare som lagt ett bud innan en publik

visning inte kommer vara intresserad om säljaren väljer att g̊a vidare till publik

visning. P̊a detta sätt förlorar säljaren en potentiell köpare. Dessa mönster har

identifierats utifr̊an intervjuer med fastighetsmäklare, se avsnitt 4.3, och att

tankesättet finns p̊a marknaden bekräftas av säljarintervjuerna, se avsnitt 4.4.
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Denna aspekt som indikator p̊a riskaversion är även grundlogiken i den enkät

som denna studie har genomfört för att mäta riskaversion p̊a marknaden.

Genom intervjuer med säljare, se avsnitt 4.4, har det framkommit tydliga mönster

kring prisniv̊aernas betydelse i dessa beslut, berörda i avsnitt 4.3.5. Exempel-

vis anger en säljare (säljarintervju 2) att de initialt innan första mötet med

mäklaren antog en värdering av lägenheten p̊a ca 2,9 miljoner SEK, en värdering

som efter diskussion med mäklare justerades upp med ungefär 400 000 SEK, en

ökning med närmare 14 %. Efter att budgivningen slutat p̊a 3,5 miljoner SEK

anger säljaren att hon även hade ”nöjt sig med ett lägre pris om 3,4 miljoner

SEK”. Till viss del, om inte till samma utsträckning, har även de andra säljarna

uppvisat samma beteende. Exemplet illustrerar tydligt vikten av de referens-

punkter som säljare kognitivt applicerar under en försäljning, i stor likhet med

prospektteorin, se avsnitt 2.1.2. Fr̊an en situation där ett föräljningspris över 2,9

MSEK av säljaren uppfattades som en vinst skulle ett bud under 3,4 miljoner

SEK känts som en förslust. Noteras bör att ingen faktiskt förändring har skett

förutom att en hypotetisk prisniv̊a har förändrats och därmed säljarens uppfatt-

ning om vinst respektive förlust. Trots detta förändras säljarens uppfattning om

situationen, och därmed val, s̊a pass drastiskt.

Detta resultat är utifr̊an prospektteorin föga förv̊anande d̊a denna teori utg̊ar

fr̊an denna typ av referenspunkters stora p̊averkan p̊a beslutsfattande under risk,

n̊agot som även styrker att teorin är applicerbar i detta kontext. Notera att en

prissumma p̊a 2,9 miljoner SEK respektive 3,5 miljoner SEK utifr̊an nyttote-

orins synsätt enbart skulle värderas utifr̊an nyttofunktionen och deras respek-

tive absoluta belopp och därför vara oberoende av att den aktuella värderingen

förändrades av mäklaren. Utifr̊an detta argument är beaktandet av befintliga

referenspunkter viktigt för en rimlig förklarande modell för agerande vid bo-

stadsförsäljningar. Ett liknande resonemang om prisniv̊aer kan föras utifr̊an att

samtliga intervjuade säljare diskuterade sitt kommande bostadsköp, alternativt

försäljningspriset för den befintliga bostaden, som en referenspunkt för vilket

bud de skulle vara nöjda med samt vilka val de skulle göra i dessa situatio-

ner.

Dessa ageranden kan även tydligt kopplas till teorierna runt nyttomaximerande

respektive satisfiering, se avsnitt 2.1.3. Att välja att ta risk upp till en satisfieran-

de niv̊a, exempelvis för att säkra finansieringen av nästa boende, st̊ar i kontrast

till den nyttomaximerande individen som utifr̊an den givna situationen försöker

maximera utfallet. Därmed inte sagt att satisfiering inte är rationellt eftersom

vad som är rationellt beror just p̊a individens riskpreferenser.

Den andra punkten, investeringar inför försäljning, gäller de säljare som väljer

att p̊a n̊agot sätt investera i föräljningsobsjektet inför försäljning i form av reno-

vering, byte av planlösning, styling etc. Motivet för att göra detta är möjligheten
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till att öka budniv̊aerna i en kommande försäljning. Ur intervjuerna med mäklare

har detta beteende identifierats som ett risktagande beteende d̊a dessa säljare

utsätter sig för risken att inte f̊a tillbaka det investerade beloppet i en budgiv-

ning.

Den tredje punkten, agerande mot mäklare, baseras p̊a de personlighetstyper

som mäklarna ans̊ag bidrog till ett risksökande beteende. I mäklarintervjuerna

uttrycktes att risksökande säljare generellt var med stressade, ifr̊agasättande,

impulsiva etc. (se avsnitt 4.3.3). Säljare som överensstämmer med dessa beteen-

den ans̊ags i mindre utsträckning lyssna p̊a mäklaren, dennes r̊ad och erfarenhet.

Samtidigt är det sl̊aende att samtliga karaktärsdrag berörda av mäklarna har

en negativ klang trots att risktagande inte per definition är n̊agot negativt.

Det är därför möjligt att det är mäklarnas egna riskpreferenser, utifr̊an arvode

och deras begränsade marginalnytta av ytterligare en mindre budökning, skiner

igenom i detta resultat. En alternativ förklaring till mäklarnas karakterisering

av risktagare beror p̊a definitionssv̊arigheter av detta begrepp där de enbart

förknippar risktagande med ett icke övervägt negativt beteende snarare än ett

förh̊allningssätt vid beslutstagande under risk. Samtidigt är de egenskaper som

mäklarna anger intuitiva och stämmer överens med rimlig logik. Det är ex-

empelvis inte förv̊anande om en ”impulsiv” eller ”stressad” säljare agerar mer

risksökande än säljare med motsatta egenskaper.

Den fjärde punkten, kronologin av försäljningen, berör den punkt som mäklarna

lyfte som en av de viktigaste faktorerna för förutsättningarna för försäljningen;

om säljare väljer att köpa ny bostad innan försäljning. Utifr̊an denna logik,

som tidigare nämnts i avsnitt 4.3.3.3, är säljare som väljer att köpa först mer

risktagande ur en ekonomisk synvinkel eftersom de har en ny bostad de måste

finansiera med sin försäljning. Detta bidrar till en än tydligare satisfieringsniv̊a

för försäljningspriset i den kommande försäljningen, även d̊a mäklarna i inter-

vjuerna uttryckt att vissa säljare ser allt utöver det behövda beloppet som en

”renoveringsbudget för den nya bostaden” och att säljaren därmed inte blir ”sa-

tisfierad”. Det framkom även under intervjuerna att försäljning innan köp av

ny bostad kan ses som ett risktagande beteende. Riskerna är dock i detta fall

inte ekonomiska och kan exempelvis innebära vara risken att st̊a utan bostad,

en risk som med dagens bostadsmarknads l̊aga utbud inte är försumbar. Denna

risk lyftes exempelvis av säljarna i säljarintervju 1 där de s̊ag det som mindre

sannolikt att lyckas hitta ”rätt” ny bostad inom rimlig tid än att lyckas sälja

sin nuvarande bostad relativt snabbt, ett resonemang utifr̊an vilket de valde att

köpa en ny bostad innan försäljningen. De förberedde dock även försäljningen i

ett tidigt stadium.

Den femte punkten, timing av försäljningen, är n̊agot som enbart mäklarna

lyfte under intervjuerna. Poängen i deras resonemang var att en risksökande
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säljare som prioriterar att f̊a ett högt försäljningspris är noggrann i timing-

en och exempelvis väntar in en mer optimal tidpunkt för försäljningen under

året. Detta resonemang överensstämmer dock inte fullt med studiens definition

av risktagande, inte minst kan man även argumentera för att det är ett mer

risktagande beteende att inleda en försäljning under sommarledigheten d̊a ef-

terfr̊agan är lägre. Mäklarnas poäng ska därmed tolkas som att viljan att timea

försäljningen korrelerar med ett risksökande beteende d̊a det primärt återfinns

hos individer som är mycket m̊ana om att uppn̊a ett högt försäljningspris för

sin bostad och är villiga att ta risker för att uppn̊a detta.

5.1.2 Delfr̊ageställning 2

I vilken utsträckning är olika grupper av säljare riskaverta?

I de genomförda mäklarintervjuerna berördes vilka grupper av säljare som ur

mäklarnas perspektiv särskiljer sig fr̊an andra i avseendet riskaversion. Mäklarna

angav d̊a tre grupper som särskiljande:

• Barnfamiljer som mer riskaverta än övriga.

• Säljare med en överdriven självbild karaktäriserande av att vara välutbildad,

höginkomsttagare, boende i innerstaden etc. (här åsyftas allts̊a inte de fak-

tiska omständigheterna av dessa faktorer, s̊a som en hög inkomst, utan en

överdriven självbild i en arketypisk rikting). Dessa bedöms vara mer risk-

tagande än övriga.

• Äldre bedöms som mer riskaverta än yngre, inte minst baserat p̊a ett

lugnare och mer noggrant tillvägag̊angssätt.

• Säljare som väljer att köpa bostad först är mer risktagande i ett ekono-

miskt hänseende. Bland dessa har de med en kort tid till tillträde p̊a sitt

nya boende en större benägenhet att acceptera förhandsbud.

Diskussionen kring detta ämne är dock fr̊an mäklarna relativt splittrade vilket

antas bero p̊a sv̊arigheten med en exakt definition av av ett s̊a mångfasetterat

begrepp som risktagande i en bostadsförsäljning. De ovan nämnda faktorerna

är den gemensamma nämnare som kunnat identifieras.

Den webbaserade enkäten syftade till att besvara denna fr̊aga med statistiska

metoder varvid en multipel regression samt en analys utifr̊an sammanfattan-

de statistik genomfördes. Resultaten fr̊an dessa är i m̊anga avseenden överens-

stämmande med varandra men med vissa undantag som diskuteras i avsnitt

4.2.5. Utifr̊an detta har ett antal signifikanta tendenser identifierats:

• Yngre personer är mer riskaverta än äldre.
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• Boende i Stockholms län är mer riskaverta än boende i övriga landet.

• Ägare av högt värderade bostäder är mer riskaverta än ägare till lägre

värderade bostäder.

• Säljare som har köpt ny bostad innan försäljning av sin nuvarande bostad

är mer riskaverta (i ekonomiskt avseende).

Gällande ålder som faktor g̊ar allts̊a mäklarnas bedömning direkt emot regres-

sionens resultat. Som berört i litteraturavsnittet, se avsnitt 2.3, är litteraturen

kluven i detta avseende där b̊ade ökande respektive avtagande riskaversion har

uppmätts i finansiella sammanhang. Denna rapport indikerar hursom att riska-

versionen avtar med åldern i ett bostadskontext.

En ytterligare intressant differens mellan mäklarnas bild respektive den fr̊an

regressionen erh̊allna bilden gäller de säljare som valt att köpa ny bostad innan

en kommande försäljning. Medan mäklarna menar att detta val, ur en ekono-

misk synvinkel, är risktagande eftersom säljaren indirekt sätter en lägstaniv̊a för

vad den kommande försäljningen m̊aste leverera i prisniv̊a, tyder regressionen

p̊a det motsatta. Det är dock möjligt att b̊ada bilderna är korrekta eftersom de

inte direkt st̊ar i konflikt med varandra. En säljare som nyligen köpt bostad och

nu st̊ar inför en försäljning har troligtvis en tydlig niv̊a till vilken denne kommer

vara nöjd. Därför kan dessa säljare, i den givna situationen, agera mycket riska-

vert s̊a länge denna niv̊a har överskridits även om det i sig är ett risksökande

val att köpa först. Som tidigare nämnt kan detta ocks̊a vara motiverat genom

att man eliminerar vissa andra risker som att exempelvis blir bostadslös eller

behöva betala för bryggl̊an. Detta resultat lyfter ett genomg̊aende tema; ”att

riskaversion i stor utsträckning är situationsberoende”, med andra ord, en indi-

vids riskaversion kan variera kraftigt beroende p̊a kontextuella förutsättningar.

Med denna logik kan en normalt sett risksökande individ p̊a grund av samman-

hanget komma att agera riskavert.

I regressionen identifierades ägare av högt värderade bostäder som mer riska-

verta än övriga respondenter p̊a en signifikant niv̊a. Detta resultat skulle kunna

förklaras av att riskaversion i detta kontext, åtminstone i viss utsträckning, är

beroende av det absoluta värdet av uppfattade vinster och förluster (utifr̊an

prospektteorins neutrala referensniv̊a). Enkäten, vars fr̊agor användes för att

indexera respondenternas riskaversion, satte respondenten i en fiktiv budgiv-

ningssituation vid en prisniv̊a som denne bäst antas kunna relatera till, dvs.

nära sin faktiska bostads värde. Utifr̊an detta beräknades buden i den fiktiva

budgivningen procentuellt vilket innebär att en säljare med en dubbelt s̊a högt

värderad bostad i enkäten ser dubbelt s̊a stora potentiella vinster och förluster.

Prospektteorin, som allts̊a inte utg̊ar fr̊an absoluta niv̊aer av förmögenhet utan

förändringar av densamma i ett isolerat beslut, stämmer allts̊a väl överens med
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detta resultat eftersom marginalnyttan av vinst avtar ju större vinsten är (i

absoluta värden) och vice versa för förluster. Fr̊agornas konstruktion är dock

motiverad eftersom budförändringar p̊a högt värderade lägenheter är större

än p̊a lägre värderade objekt. Det andra alternativet gällande utformning av

enkätfr̊agorna, att för alla värderingsniv̊aer använda samma budförändringar i

absolut mening, vore orealistiskt och skulle sätta individer med högt värderade

lägenheter i fiktiva situationer med orealistiskt små budförändrigar (eller vice

versa för l̊agt värderade lägenheter). Utifr̊an detta resonemang är resultatet

rimligt med uttolkningen att individer med högt värderade bostäder agerar mer

riskavert än individer med l̊agt värderade bostäder. Detta tyder återigen p̊a

riskaverionens situationsberoende d̊a resultatet beror p̊a att dessa individer be-

finner sig ”längre till höger” i sin värdefunktion (se figur 2). Samma individ

skulle därför, utifr̊an prospektteorin, svara mindre riskavert om det gällde en

lägre värderad bostad. Den högre uppmätta riskaversionen hos respondenter

med högre värderade bostäder behöver därför inte innebära att de som ett per-

sonlighetsdrag är mer riskaverta (har en mer riskavert värdefunktion), utan att

de enbart p̊a grund av den relativa positionen i värdefunktionen agerar mer

riskavert baserat p̊a en situationsspecifik omständighet.

Den särskilda analysen av enkätfr̊agetyp 2 ger en bild av olika gruppers agerande

i specifika budgivningssituationer och ger p̊a detta sätt en ytterligare detaljniv̊a

till den ovan diskuterade ”niv̊an av riskaversion”, se avsnitt 4.2.3 och tabell 1.

Nedan diskuteras tendenser som var mycket tydliga, dvs. grupper som avvek

minst 20 procentenheter fr̊an sin kontrasterande grupp.

Vid betraktandet av fr̊aga 1 respektive 3, i vilka det för en riskneutral individ

är likgiltigt mellan att tacka ja eller nej till det lagda budet, har totalt närap̊a

50 % accepterat budet i varje fr̊aga. Det finns dock tydliga skillnader mellan

grupper. I fr̊aga 1, som är en situation med ”lite att förlora, mycket att vinna”

fast med en l̊ag sannolikhet för det högre budet var det tydligt att individer

som ans̊ag sig mer risktagande valde att chansa och tack nej till budet. I fr̊aga

3, som var formulerad som ”lite att förlora, lite att vinna” med en 50 % sanno-

likhet för vardera utfall, valde däremot äldre respondenter i större utsträckning

att tacka nej till budet och ta en risk. Eftersom dessa fr̊agor var formulerade

”riskneutralt” illustrerar dessa tendenser att dessa grupper, i denna typ av si-

tuation, väljer att ta p̊a sig risk även över den riskneutrala niv̊an. Detta avviker

fr̊an den generella tendensen i studien, att individer agerar mer riskavert än

en riskneutral referensperson. Denna avvikelse bedöms bero p̊a situationen där

den ”lilla potentiella förlusten” i respektive fr̊aga betraktas som oviktig av dessa

grupper.

En än tydligare trend syns vid betraktelse av fr̊aga 2 och 4 som för en riskneu-

tral person inte är likgiltiga situationer. I b̊ada fr̊agorna har närmare 70 % av
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respondenterna valt att tacka ja till budet, samtidigt som en riskneutral per-

son i fr̊aga 2 (formulerad ”mycket att förlora, lite att vinna”) skulle tackat nej

till budet och samma person i fr̊aga 4 (formulerad ”mycket att vinna, mycket

att förlora”) skulle tackat ja till budet. Detta illustrerar vikten av förlusternas

respektive vinsternas storlek.

I fr̊aga 2 väljer allts̊a 70 % att acceptera det lagda budet och ”spela säkert”,

vilket inte är i linje med vad en riskneutral individ skulle göra. Detta kan troligt-

vis förklaras med att m̊anga anser att den uppn̊adda budniv̊an redan är mycket

hög och den lilla potentiella höjningen inte är värd ens en liten risk om 5 % att

förlora det lagda budet. Tv̊a grupper avviker dock tydligt fr̊an detta mönster.

Dels män som i markant större utsträckning valde att tacka nej till budet och

ta denna risk att förlora ett redan högt bud för att ha möjlighet till en mindre

budhöjning. Detta resultat skulle kunna förklaras utifr̊an prospektteorins be-

slutsvikter, dvs. att männen i mindre utsträckning har underskattat den höga

sannolikheten att f̊a den extra budökningen, 95 %. Teorin om beslutsvikter, se

figur 3, tar upp att individer ofta underskattar höga sannolikheter och därför i

beslut värderar mycket troliga utfall för l̊agt (och vice versa för l̊aga sannolik-

heter). En sannolikhet om 95 % ”känns” med andra ofta lägre och än vad den

faktiskt är och skillnaden mellan en sannolikhet om 95 % och 100 % uppfattas

som större än 5 %. Resultatet skulle allts̊a kunna förklaras med att männen

i större utsträckning väljer att tolka 95 % som ”nästan säkert”. En alterna-

tiv förklaring är att männen ser den stora förlusten (om 55 % av bostadens

utg̊angspris) som mindre allvarlig, vilket inte verkar lika troligt. P̊a denna fr̊aga

har respondenter som redan köpt ny bostad i stor utsträckning valt att tacka ja

till budet vilket intuitivt skulle kunna ha ett samband med att dessa individer

redan med den nuvarande niv̊an har uppn̊att en niv̊a som kan finansiera deras

genomförda bostadsköp och därför inte längre är intresserade av att ta n̊agot

risk, om än mycket liten.

I fr̊aga 4 väljer 71 % att acceptera budet, i linje med en riskneutral referens-

persons val. Sannolikheterna för ökning respektive förlust av bud i denna fr̊aga

är relativt nära 50 % och borde därför inte i n̊agon betydande utsträckning

p̊averkas av beslutsvikter vid jämförelse. Att s̊a m̊anga har valt att inte ta den

relativt stora risken att förlora det lagda budet skulle kunna förklaras med att

det nuvarande budet är relativt högt och risken om man väljer att g̊a vidare är

för stor. Många respondenter har nog även g̊att över en satisfieringsniv̊a redan

med det lagda budet vilket gör dem ovilliga att riskera mer för ett än bättre

utfall av budgivningen. Den grupp som signifikant skiljer sig fr̊an trenden är

respondenter som är aktiva i aktiehandel vilka i större utsträckning väljer att

chansa och tacka nej till budet.

87



5.1.3 Delfr̊ageställning 3

Vilka huvudsakliga faktorer p̊averkar säljares riskaversion?

De i studien identifierade faktorerna som kan p̊averka en individs riskaversion

kan kategoriseras enligt:

1. Interna (personliga) faktorer

2. Externa faktorer (livssituation)

3. Specifika omständigheter kring försäljning

De faktorer som identifierats genom enkätundersökningen presenteras enbart i

tabell 10 och kommer ej att diskuteras närmre eftersom de diskuteras p̊a djupe

i avsnitt 5.1.2. De faktorer som ej undersökts i enkäten samt motiveringen av

deras p̊averkan diskuteras mer ing̊aende nedan. I vilken utsträckning faktorerna

p̊averkar en säljares riskaversion behandlas inte i detta avsnitt och kan istället

återfinnas i avsnitt 5.1.2.

I tabell 10 finns en översk̊adlig presentation av samtliga faktorer identifierade i

denna rapport. Till detta redovisas huruvida tendenser har kunnat knytas till

respektive faktor genom den multipla regressionsanalysen. Värt att belysa är

dock att dessa tendenser ej är signifikanta utifr̊an regressionens signifikansetest

om inget annat anges. Dessa icke-signifikanta faktorer har allts̊a p-värden över

20 % (vilket har satts som en absolut maxniv̊a för signifikanta tendenser). An-

ledningen till att dessa tendenser redovisas är d̊a tendeserna i denna rapport inte

enbart har bedömts utifr̊an regressionen utan även intervjuer. De bör därför in-

te utläsas som säkerställt betydelsefulla faktorer, utan endast som faktorer som

skulle kunna p̊averka riskaversionen hos en säljare. För en presentation enkom

av regressionens resultat, se tabell 7.
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Kategori Faktor
Identifierad tendens

i regressionsanalys

Interna (personliga) faktorer:

Kön Ja

Ålder Signifikant

Utbildningsniv̊a Nej

Personlighet N/A

Självbild N/A

Emotionellt förh̊allande till processen N/A

Externa faktorer (livssituation):

Barn i hush̊allet Nej

Sysselsättning Ja

Bostadssituation, äger/hyr Ja

Årsinkomst för hush̊all Ja

Känslig privatekonomi Nej

Finansiell aktivitet, fonder Ja

Finansiell aktivitet, aktier Ja

Finansiell aktivitet, övriga värdepapper Ja

Bel̊aningsgrad Nej

Bostadsort Signifikant

Bostadens värde Signifikant

Specifika omständigheter kring bostadsförsäljningen:

Kronologisk ordning, köp & försäljning Signifikant

Tid till tillträde av ny bostad N/A

Tillg̊ang till mellanboende N/A

Ekonomisk oro inför försäljning Nej

Tabell 10: Sammanställning av samtliga identifierade faktorer som kan p̊averka

en individs risktagande. Med tendens menas samtliga tendenser identifierade i

regressionsanalysen, även de icke-signifikanta och dessa bör därför endast ses

som en indikation p̊a en tendens. Med signifikant tendens menas nollskillda

faktorer med ett p-värde lägre än 20 %. N/A innebär att faktorerna ej har

blivit mätta i enkätundersökningen men lyfta i intervjuerna.

5.1.3.1 Faktorer ej inkluderade i enkätundersökningen

De faktorer som identifierades under intervjuer med fastighetsmäklare och säljare

av bostäder, men som inte inkluderades i enkäten är personlighet, självbild, emo-

tionellt förh̊allande till processen, tid till tillträde av en potentiell ny bostad samt

tillg̊ang till ett mellanboende.

En individs personlighet beskrevs under mäklarintervjuerna som n̊agot som kan

indikera huruvida en individ är riskavert eller risksökande. Ett tydligt mönster

hos dessa beskrivningar är att risksökande individer beskrivs med typiskt ne-

gativa ord s̊asom otrevlig eller vulgär medan riskaverta individer beskrivs med

typiskt positiva ord s̊asom tillitsfull, p̊aläst eller kommunikativ. Det g̊ar därför

att resonera kring huruvida tolkningen av begreppen risksökande och riskavert

här har spelat in, där dessa tydliga värderingsskillnader skulle kunna förklaras

av att mäklarna associerar risktagande med n̊agot d̊aligt, där risksökande lik-

ställs med ett negativt och irrationellt beteende, medan riskaversion associeras

med ett sunt och rationellt agerande. Den komplexa och ofta tvetydiga defini-
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tionen av risk blev här tydlig. Trots att samtliga intervjupersoner visade tydlig

först̊aelse för innebörden av begreppet belystes olika associationer och nyan-

seringar kring begreppet. Det gick tydligt att urskilja att intervjuperson 3 till

exempel likställde risktagande med ett negativt och dumdristigt beteende samt

att de olika intervjupersonerna hade ett tydligt typbeteende, exempelvis att

köpa ny bostad innan försäljningen, i åtanke när de pratade om risk. Det g̊ar

inte heller att avgöra huruvida säljarnas beteenden och personligheter är ett

resultat av deras riskpreferenser eller om deras riskpreferenser är ett resultat

av deras personligheter. Exempelvis g̊ar det inte att avgöra om en individ upp-

träder oroligt för att den är en mer riskavert individ eller om den agerar riskavert

p̊a grund av att den är orolig.

En individs självbild är ocks̊a n̊agot som av mäklarna beskrivs som en faktor som

p̊averkar risktagandet. En fastighetsmäklare menar exempelvis att en individ

med en överdriven självbild kan ha en för hög tilltro till sin egna förm̊aga och

därför agera risksökande, om än omedvetet.

Det emotionella förh̊allandet till processen är n̊agot som under säljarintervju

2 identifieras som en p̊averkande faktor för risktagandet. I detta fall är anled-

ningen till försäljningen en separation, vilket givetvis ger säljaren ett tr̊akigt

förh̊allande till processen, samt kan göra den inbördes relationen säljarna emel-

lan komplex. Det g̊ar därför att argumentera för att synen p̊a processen och

flytten kan p̊averka säljarens agerande och prioriteringar beroende p̊a vilken

situation säljaren befinner sig i. För en säljare kan processen associeras med

n̊agot positivt och roligt; att f̊a flytta till ett bättre boende och g̊a med vinst

p̊a sin bostad, medan den för en annan säljare kan vara ett nödvändigt ont och

resultatet av en avslutad relation; att tvingas sälja p̊a grund av en separation

och behöva kunna finansiera tv̊a nya boenden.

D̊a köp av en ny bostad har skett innan försäljningen av den befintliga bosta-

den spelar tiden till tillträdet en roll för individens riskagerande enligt resultat

fr̊an intervjuerna. Mäklarna beskriver att en kort tid till tillträdet kan göra att

säljaren agerar riskavert och snabbt vill sälja bostaden till ett tillräckligt bra pris

för att finansiera det nya boendet, och att de d̊a väljer det satisfierande alterna-

tivet, det vill säga det första budet som uppfyller kriterierna för att finansiera

det nya boendet, i stället för det optimala, nyttomaximerande alternativet, se

avsnitt 2.1.3. Det g̊ar även att, i enlighet med resultat fr̊an säljarintervjuerna,

argumentera för att en l̊ang tid till tillträdet ger säljarna utrymme för mer risk-

tagande. De har i detta fall alla ramar och kriterier för försäljningen, det vill

säga de vet vilket försäljningspris de minst m̊aste f̊a för att finansiera sitt nya

boende, och kan även göra om processen om de inte lyckas f̊a det pris de önskade

initialt.

Tillg̊angen till ett mellanboende nämns i säljarintervjuerna som en förutsättning
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som kan p̊averka säljarens risktagande d̊a det kan skapa förutsättningarna för en

säljare att agera mer risktagande d̊a risken att bli bostadslös elimineras.

5.1.4 Självkännedom

D̊a en säljares självkännedom inte g̊ar att direkt koppla till n̊agon av de formu-

lerade delfr̊ageställningarna, men p̊a andra sätt bidrar till att besvara huvud-

fr̊ageställningen behandlas den här i ett separat diskussionsavsnitt.

De analyser av respondenternas självkännedom som har gjorts med hjälp av

sammanfattande statistik, se avsnitt 4.2.4, har identifierat signifikanta skillnader

baserat p̊a tre olika faktorer:

1. Kön (män & kvinnor), p-värde: 21,5 %

2. Sysselsättning (studerande & förvärvsarbetande), p-värde: 4,9 %

3. Bostadsort (i Stockholms län & utanför Stockholms län), p-värde: 0,3 %

Vad gäller kön har män underskattat sin riskaversion i större utsträckning än

vad kvinnor har gjort, varför resultatet visar att kvinnor tenderar att ha bättre

självkänndeom än män. Även förvärvsarbetande uppvisar, med en relativt hög

signifikans, en bättre självkännedom än studenter. Detta skulle kunna förklaras

av en generellt sett högre ålder hos förvärvsarbetare, dock uppvisar inte analy-

sen av de tv̊a åldersgrupperna yngre respektive äldre än 30 år lika signifikanta

tendenser. Det g̊ar ocks̊a att argumentera för att miljön och exponeringen i

arbetslivet ökar en individs självkännedom, vilket skulle kunna förklara den

uppmätta skillnaden. Även bostadsorten har visat sig vara en signifikant skill-

nad för självkännedomen, där boende i Stockholms län har visat en tydligt

sämre självkännedom än boende i övriga landet. Detta beror p̊a att boende i

Stockholms län b̊ade har skattat sig som mer risktagande än övriga landet samt

samtidigt uppvisat ett lägre risktagande än övriga landet.

5.2 Kritisk analys av vetenskaplig kvalitet

Den vetenskapliga kvaliteten diskuteras här kritiskt med utg̊angpunkt i de i

metoden beskrivna begreppen validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet, se

avsnitt 3.3.

Arbetets validitet beror p̊a den utsträckning i vilken resultaten representerar

det som faktiskt händer och beskrivs i denna studie bäst av den ekologiska

validiteten d̊a de studerade objekten i detta fall varit människor. En experi-

mentell studie som denna ställs inför en avvägning mellan kontroll, det vill säga

möjligheten att isolera det som ska studeras och undvika att obehöriga faktorer
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p̊averkar resultatet, samt den ekologiska validiteten, det vill säga hur väl resul-

taten överensstämmer med de faktiska egenskaperna i den verkliga miljön. Den

ekologiska validiteten är i denna studie sv̊arbedömd, men kan inte säkerställas

som stark p̊a grund av den artificiellt skapade miljön i enkätundersökningen.

Den ekologiska validiteten är dock vansklig att öka utan att ta sig ut och un-

dersöka den verkliga miljön istället för den artificiellt skapade miljön, n̊agot

som aldrig var relevant för denna studie. Enkätens validitet bedöms dock ge-

nom kopplingen till studiens fr̊ageställning och syfte, vilken genom hela denna

studie har varit stark.

Studiens reliabilitet är direkt kopplad till huruvida reproduktionen av studien

skulle leda till samma resultat igen. I enkätens fall bedöms den som relativt hög

p̊a grund av de noggrant samt iterativt formulerade enkätfr̊agorna, men skulle

kunna ökas ytterligare med ett större antal respondenter. Eventuella feltolkning-

ar av enkätfr̊agorna har även försökt elimineras genom en manuell genomg̊ang

av enkätdatan där uppenbara feltolkningar har exkluderats fr̊an analysen. De

relativt f̊a och semistrukturerade mäklarintervjuerna bedöms ha en n̊agot lägre

reliabilitet d̊a ingen intervju till sitt utförande är den andra lik. Intervjuproces-

sen avslutades dock efter fyra intervjuer d̊a mönster i svaren hade identifierats

och de senare intervjuerna inte hade tillfört n̊agra nya resultat, vilket styrker

reliabiliteten. Intervjuerna med säljare av bostäder bedöms ha en relativt l̊ag

reliabilitet d̊a dessa studerades som enskilda fall och endast syftade till att

komplettera och ge ett djup till de tidigare erh̊allna resultaten. Denna lägre re-

liabilitet anses därför inte avsevärt p̊averka hela studiens reliabilitet som överlag

bedöms som god.

Studiens generaliserbarhet är relaterad till hur väl forskningsresultaten kan ap-

pliceras p̊a situationer som ligger utanför de i studien undersökta situationerna

och beror p̊a hur väl de studerade objekten representerar populationen som

helhet. Det är vanskligt att avgöra generaliserbarheten hos all enkätdata, men

d̊a analyserna av samtliga resultat har skett med stor försiktighet och p̊a ett

kritiskt vis ökar studiens totala generaliserbarhet.

5.3 Slutsats

Studien har identifierat tydliga beteenden för uttryck av en individs riskpreferen-

ser vid bostadsförsäljning. Även trender för skillnader i riskpreferenser utifr̊an

demografiska faktorer har identifierats med varierande signifikans där ålder och

bostadsort har uppvisat tydligast koppling till individens riskaversion.

Vidare visar studien p̊a riskaversionens situationsberoende d̊a det finns tydli-

ga indikationer p̊a att riskaversion, snarare än att vara en personlig egenskap,

p̊averkas starkt av kontextuella faktorer. Exempel p̊a dessa som berörts i studi-
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en är faktorer kopplade till bostadsfösäljningen s̊a som försäljningens kronologi,

bostadens värde etc. Detta utesluter inte att skillnader i riskaversion mellan de-

mografiska grupper kan identifieras utan snarare att uppvisad niv̊a riskaversion

kan förändrats kraftigt baserat p̊a omständigheter.

Vid analys av studiens resultat har prospektteorin respektive teorier kring be-

gränsad rationalitet visat sig vara starka som förklarande ramverk i bostadskon-

texen. Detta tack vare sina respektive utg̊angspunkter som väl stämmer överens

med r̊adande förh̊allanden i en försäljningssituation av en bostad.

5.4 Förslag p̊a fortsatt forskning

Studien kan vidare kompletteras av en mer djupg̊aende statistisk undersökning

med ett tydligt fokus enkom p̊a de situationsspecifika faktorernas p̊averkan p̊a

en individs riskaversion vid bostadsförsäljning.
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15. url: http : / / fmf . se / stor - skillnad - pa - svenska - och -

utlandska-maklare/.

Finke, M. och S. Huston (2003). ”The Brighter Side of Financial Risk: Financial

Risk Tolerance and Wealth”. I: Journal of Family and Economic Issues 24.3,

s. 233–256.

Frisell, L. och M. Yazdi (2010). ”Prisutvecklingen p̊a den svenska bostadsmark-

naden - en fundamental analys”. I: Sveriges Riksbank Penning- och valutapo-

litik.3, s. 37–47.

Grable, J. E. (1997). ”Investor risk tolerance: Testing the efficacy of demo-

graphics as differentiating and classifying factors”. Diss. Virginia Polytechnic

Institute och State University.

– (2000). ”Financial Risk Tolerance and Additional Factors That Affect Risk

Taking in Everyday Money Matters”. I: Journal of Economic Psychology 14.4,

s. 625–630.

Harless, D. W. och C. F. Camerer (1994). ”The Predictive Utility of Generalized

Expected Utility Theories”. I: Econometrica 62.6, s. 1251–1289.

Hassan, A. (2012). ”The value proposition concept in marketing: How custo-

mers perceive the value delivered by firms–a study of customer perspectives

on supermarkets in Southampton in the United Kingdom”. I: International

Journal of Marketing Studies 4.3, s. 68–69.

95

https://www.erikolsson.se/salja-bostad/
http://fmf.se/maklarbranschen-en-spaning-framat/
http://fmf.se/maklarbranschen-en-spaning-framat/
http://fmf.se/stor-skillnad-pa-svenska-och-utlandska-maklare/
http://fmf.se/stor-skillnad-pa-svenska-och-utlandska-maklare/


Hemberg, C. (2016). Undvik de psykologiska fällorna. Avanza. Hämtad: 2017-
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Bilagor

A Transkriberade intervjuer

A.1 Intervju med chef affärs- och processutveckling, informations-

chef p̊a Erik Olsson, intervjuperson 1

Datum: 24 februari 2017, 09.30

Plats: Erik Olssons kontor p̊a Sveavägen 147 i Stockholm

Längd: 25 min

Intervjuare: Amanda Nilsson (A), Oskar Alvfors (O) Intervjuperson: Intervju-

person 1 (I.1)

A: Först och främst, s̊a skulle vi bara vilja f̊a lite din uppfattning kring vilka,

vilka risker skulle du säga att en säljare st̊ar inför inför en försäljning? Vilka är

de främsta riskerna?

I.1: ... om man (säljarna) har träffat en mäklare, s̊a kan, s̊a finns det en tendens

att mäklarna ofta är lite positiva för att ge ett trevligt intryck, “̊ah den här

fantastiska bostaden, åh vad bra det kommer att g̊a”, nej men liksom m̊ala upp

den visionen av att en försäljning med mig kommer att g̊a fantastiskt bra, till

ett högt pris, och folk tenderar att tro kanske undermedvetet att en mäklare

som ger en hög värdering borde ju ocks̊a vara den skickligaste mäklaren, om

han säger att han kan sälja den här för 3 miljoner, d̊a m̊aste han ju nästan vara

bättre än en som säger att den kan sälja den för 2,7. Och det vet mäklarna, och

det där gör att man kan komma i jobbiga situationer om man ser mäklarens

förhoppning som ett löfte. Det är ju inte s̊a att mäklaren lovar att köpa den för

3 miljoner själv liksom. S̊a att där, ja s̊a är det, dels kan man vara fel ute själv

och sen s̊a kan det vara marknaden som ...

O: Men om man tittar p̊a, primärt d̊a det ekonomiska, vad är det folk mest bryr

sig om, allts̊a när det gäller just risker? Vad är de mest rädda för? Vad är det

de tar upp först?

I.1: Det beror nog mycket p̊a i vilken ordning man (mäklaren) tar grejerna.

Själv skulle jag nog vara mest rädd för den ekonomiska risken tror jag. Men

samtidigt, för att det g̊ar ju att hitta n̊agot extraboende ofta, sen beror ju det

p̊a kanske. Har du ett landställe till exempel s̊a är ju risken att bli bostadslös

under en period rätt obefintlig. Annars om du har ett par barn kanske och

s̊adär s̊a kan det naturligtvis vara en sv̊ar grej. Och eftersom att utbudet är s̊a

litet s̊a beror det ocks̊a p̊a vad du letar efter. Letar du efter en ospecad tv̊aa

n̊agonstans i Stockholms innerstad, det kommer du alltid att hitta, men ju mer
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speciell efterfr̊agan du har och även tightare budgetramar liksom s̊a blir det ju

sv̊arare. Och d̊a kan det ju vara ganska sv̊art att hitta en ny bostad. Och d̊a

ökar ju s̊a att säga den här risken att du blir n̊agon form av bostadslös, d̊a ökar

ju den om du letar efter n̊agot konstigt, n̊agot ovanligt.

A: Hur skulle du säga att du generellt sett upplever era kunder? Är de flesta

risksökande eller riskaverta eller vad är din uppfattning?

I.1: Jag tror att de vill ha s̊a mycket betalt som möjligt. V̊ar mission är ju “bäst

betalt” och det blir väl, det är ju v̊ar mission s̊a vi attraherar kanske främst de

kunderna.

O: Men är de beredda att s̊a att säga spela för att n̊a det när det väl kommer

till kritan?

I.1: Det är väl ganska olika, man märker ju ibland, allts̊a i budgivningar till

exempel s̊a finns det ju n̊agon niv̊a som kan vara olika, och det beror väl p̊a vad

man har för förväntningar själv, men i varje affär s̊a finns det n̊agon form av

niv̊a där säljaren överg̊ar till att, fr̊an att vilja ha mer, s̊a överg̊ar man till en

vilja att stänga en affär fort som fan. Därför att bud är ju inte bindande och s̊a,

s̊a att ingenting är ju bindande tills att det är skrivet, s̊a när du väl d̊a har n̊att

en niv̊a där “nu, ja”, d̊a gäller det att stänga, s̊a att där byter man väl d̊a fr̊an

att ha riskaptit till att vilja liksom stänga och rädda det man har f̊att.

O: Hur upplever du att den niv̊an sätts? När man g̊ar över och “nu är det dags

att stänga”, vad baserar säljaren det p̊a?

I.1: Jag vet inte. Ingen aning, jag gissar att det varierar. En del av niv̊an beror

nog p̊a vad mäklaren har sagt, jag tror att m̊anga upplever det lite som facit.

En del kan nog bero p̊a vad vänner och bekanta har sagt. Vad man själv tror

och s̊a. Allts̊a det blir ju ganska transparent med internet och s̊a. S̊a att det är

väl en kombination av olika saker, och sen är det väl ocks̊a hur l̊angt pengarna

räcker. Allts̊a om du vet vad du behöver f̊a för din bostad för att du redan har

köpt eller för att du vet p̊a n̊agot annat sätt s̊a är det klart att under det s̊a

behöver du ju de pengarna, och när du väl har n̊att dit s̊a är det väl dumt att

riska det kanske, s̊a det kan nog finnas flera olika anledningar.

O: Men är det en befogad oro d̊a? Det här med att folk, med att budgivare drar

sig ur?

I.1: Aa, det är det. Därför att det händer med jämna mellanrum och har folk

dragit sig ur s̊a är de ju borta. Det kan vara väldigt stor fallhöjd därför att om

den som vann budgivningen av n̊agon anledning ångrar sig, s̊a tv̊aan och trean

som d̊a har f̊att besked om att de har förlorat, de har mentalt lämnat. De var

kanske redan fr̊an början med dessutom i n̊agon annan budgivning. Och även

om de inte var det d̊a s̊a kanske de är det nu. S̊a att det kan bli, det kan bara
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falla ihop ibland.

O: I ett läge där det är 2 budgivare, och den som vinner budgivningen drar sig

ur, hur agerar den andra budgivaren d̊a?

I.1: Det beror mycket p̊a mäklarens skicklighet. Allts̊a där har ju mäklaren en

jätteviktig roll att h̊alla tv̊aan, man kan ju tycka att det är lite cyniskt, men att

h̊alla tv̊aan p̊a gott humör. Tv̊aan ska ju inte känna sig som en förlorare förrän

kontraktet är skrivet liksom, utan snarare ge beskedet att det finns fortfarande

en chans, vi f̊ar se, och s̊a. S̊a att där, det beror mycket p̊a mäklarens förm̊aga

att hantera situationen, och där har man ju mycket av säkerheten kontra risken

i en affär, faktiskt.

O: Men hur ser den som inte vann budgivningen d̊a, om ettan drar sig ur s̊a har

man ju p̊a ett sätt byggt en stege där den ena. . .

I.1: Med sig själv ja, man har bjudit med sig själv i slutändan. Även där handlar

det mycket om mäklaren, därför att det är ju inte s̊a att det är n̊agon mänsklig

rättighet att f̊a köpa en bostad för att man har lagt det högsta budet. Tv̊aan kan

dra tillbaka sina egna bud ocks̊a, och hoppas att det inte finns n̊agon trea och d̊a

liksom f̊a köra lite bottenfiske och kanske köpa bostaden för flera hundratusen

billigare, men det kan ocks̊a vara s̊a att mäklaren förklarar att, tack vare att

vinnaren hoppade av s̊a har du nu chansen att f̊a köpa den här bostaden till det

priset du själv bjöd. Aa, d̊a kan jag kanske dra ner ytterligare n̊agra hundratusen

d̊a, nej det kommer säljaren inte acceptera. Och s̊a är diskussionen slut, s̊a det

beror ju lite p̊a n̊agon form av inbördes förhandlingsrelation liksom. Och ibland

kan det ju vara s̊a att säljaren faktiskt har den här gränsen av n̊agon anledning,

att den vill eller m̊aste. S̊a att man säger det att antingen f̊ar du köpa den för

det här eller s̊a kör vi en ny kampanj liksom. Och ibland beroende p̊a marknad,

det är ju inte alltid s̊a att det finns flera budgivare. Utan ibland är ju mäklarens

jobb mer att vara en förhandlare och d̊a diskutera mellan köpare och säljare

och f̊a dem att mötas. Det är ju inte alls alltid som priset sätts i budgivningen.

Särskilt inte p̊a en svag marknad d̊a i Sk̊ane strax efter millenniumskiftet när

allt rasade ihop. De blev färdiga med Turning Torso s̊a byggde de en massa i

Västra Hamnen ocks̊a, och samtidigt s̊a kraschade Köpenhamn, s̊a danskarna

som tidigare köpt i Malmö, det var ju liksom modellen: Man jobbar i Köpenhamn

och tjänar pengar i Danmark, bor billigt, köper bostad p̊a rea i Malmö, det var

en stor del av efterfr̊agan. När bostadspriserna gick ner i Köpenhamn s̊a kunde

man ju flytta hem istället, det var lika billigt. Och d̊a plötsligt s̊a var ocks̊a all

nyproduktion i Malmö färdigt, s̊a att utbudet ökade skitmycket och efterfr̊agan

försvann. Och d̊a kunde, vi hade n̊agon mäklare, jag tror att han hade etthundra

bostäder drygt till salu. Allts̊a han, i n̊agon form av egen . . . Och där, allts̊a du

hade ju inte budgivningar överhuvudtaget. Du hade ju tur om du hade n̊agon

att snacka med p̊a en visning. S̊a att där blev det ju mer en förhandling. Och
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är du intresserad av den här bostaden s̊a kommer du att behöva betala s̊ahär

mycket för att säljaren behöver helt enkelt ha det därför att annars s̊a säger

banken att, nej du kan inte lösa dina l̊an annars. S̊a att där blir det ju jävla

l̊asningar.

A: Händer det n̊agonsin i Stockholm nu? Allts̊a att det inte är n̊agon budgivning?

Förutom kanske p̊a extrema, höga priser?

I.1: Ja, det kan hända. Det beror p̊a lite hur du definierar en budgivning, men

vi säljer n̊agonstans runt 25, ibland lite mer, 25, 30, mellan 20 och 30 procent av

bostäderna vi förmedlar säljs innan den l̊anga publika visningen. Och d̊a är det

kanske inte riktigt samma typ av budgivning, utan d̊a kan det vara en person

som lägger ett bud som är s̊a högt s̊a att säljaren kommer lite just i det här

läget liksom, hmm fan vad mycket pengar, ska jag ta det här och liksom rädda

s̊ahär mycket och d̊a samtidigt tacka nej till möjligheten som en publik visning

ger. Och ofta är det ju s̊a att mäklaren pratar med de här som lägger bud i

förväg och säger att om du ska f̊a den här bostaden s̊a m̊aste du bjuda s̊a högt

att säljaren vill tacka nej till chansen som en publik visning innebär. Annars

har han ju ingen anledning att ta ditt bud.

O: Det är ju ungefär dom spelen som vi diskuterar egentligen.

A: Men hur skulle du säga, om en kund till er kommer in, finns det n̊agot sätt för

dig att avgöra, kan du se p̊a personen, finns det n̊agra faktorer som gör att du

kan avgöra om det här kommer vara en risksökande eller riskavert person?

O: I beteende d̊a tillexempel

A: Ja eller kan du se n̊agra mönster? Jag kan inte det, mäklarna kanske kan det.

I.1: Man kan ju se p̊a nyproduktion till exempel, vi har ju en nyproduktions-

avdelning ocks̊a, där är det ju mycket större del risksökare. Det är ju lite som

derivatinstrument, därför att du betalar kanske bara en tiondel av bostadens

värde, och s̊a har du ju värdeförändringen p̊a det, s̊a du har ju folk som aldrig

hade tänkt flytta in överhuvudtaget. Och byggbolagen är ju lite nervösa för det,

s̊a de vill ju inte ha spekkare, s̊a de kan ju d̊a sätta regler och säga åt oss mäklare

att en kund, en person f̊ar inte skriva upp sig p̊a mer än en bostad i ett projekt.

Det kan man ju göra. Däremot har ju vi ingen aning om ifall samma människa

skriver p̊a sig p̊a ett annat projekt där och ett projekt där och ett projekt där

va. Där har du en helt annan, allts̊a, det är ju en helt annan typ av risk än

p̊a successionsmarknaden. P̊a normala bostadsmarknaden, successionsmarkna-

den, begagnatmarknaden liksom, s̊a är ju det normala att en bostad man köper

motsvaras av ett behov man har.

O: Men det finns inget s̊a att säga beteende eller sätt att agera, vid tillexempel

en budgivning, som du tycker tyder p̊a en risk . . . .
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I.1: Nej.

A: Vilka, jag tänker, vad har ni, för att vi har ju en liten ambition om att kunna

p̊a n̊agot sätt kunna segmentera marknaden, eller kunderna, p̊a n̊agot sätt, efter

beteenden. Använder ni n̊agra kundsegment i dagsläget?

I.1: Nej.

A: Har ni, använder ni er av det i, ja men jag tänker, när ni pratar kollegor

sinsemellan. Finns det n̊agra tydliga, kan ni liksom dela in människor i n̊agra

tydliga grupper. Ja men jag tänker, som s̊ahär par utan barn eller barnfamilj

eller s̊adär? Hur pratar ni?

I.1: Jamen det är väl dels det. Vad som passar olika omr̊aden liksom. Och när

man gör m̊algruppsanalyser, när man f̊ar in ett uppdrag s̊a visualiserar du ju

vilken primär m̊algrupp är det, och kanske d̊a styr eventuell styling och s̊ant

efter det. Beskrivningen av bostaden, park med lekplats, gott om dagis, s̊a va.

Eller p̊a n̊agot annat sätt. Om det är en etta, s̊a är det kanske mer nära till

caféer och restauranger. S̊a där har du ju det. När mäklarna pratar sinsemellan

s̊a är det ju ofta n̊agon form av tidshorisont. Är det n̊agon s̊an som funderar p̊a

att göra affär, allts̊a en long shot. Eller är det n̊agon som faktiskt har köpt, och

d̊a vet du att det är ett uppdrag här och nu. Nu eller aldrig liksom, för att den

här människan kommer att välja mäklare inom 48 timmar. Och det är ju klart

kanske mer spännande för en mäklare än n̊agon som kommer att välja mäklare

inom 48 m̊anader. S̊a där har du ju segment som gör att mäklaren blir olika

intresserad av en kund.

O: Vi har ju varit inne p̊a den, men när börjar folk bli nöjda vid en bud-

niv̊a?

I.1: Ja där f̊ar man nog försöka att identifiera och definiera, inte i termer av ett

visst antal magiskt antal kronor, utan mer konceptuellt liksom om det är för att

finansiera en bostad man har köpt eller avser att köpa, eller om det är n̊agot

annat liksom.

A: P̊a den här marknaden, allts̊a Stockholmsmarknaden, blir folk nöjda med att

sälja vid utg̊angspris?

I.1: Nej, och det är ju inte ens tanken. D̊a faller det ju tillbaks i det här, ett av

kriterierna är ju hur man har diskuterat med mäklaren, och när man diskuterar

försäljningen, om man d̊a säger att den här bostaden, 3,2 kanske om vi har tur,

ofta försöker ju mäklaren f̊a ner förväntningarna lite grann hos säljaren. Och

därför är det ju ocks̊a s̊a att, allts̊a mäkleri är ett speciellt jobb därför att först

säljer du in och sen är det du själv som ocks̊a ska leverera den här försäljningen

ocks̊a. Om du jobbar i en möbelaffär s̊a g̊ar du ju runt och säljer in guld och

gröna skogar och s̊a är det killarna p̊a lagret eller n̊agon fabrik i Sm̊aland som
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ska göra skiten och s̊a är det n̊agon som ska köra upp grejerna. Men här är det

ju samma person, s̊a att om du lovar för mycket vid din införsäljning s̊a har du

ju en rätt ordentlig tung ryggsäck när du sen ska leverera din mäklartjänst. Och

det finns ju inga krav p̊a säljaren att sälja s̊a att har du lovat honom 4 miljoner

för en 2 miljoners lägenhet s̊a är risken överhängande att du jobbar förgäves och

att det slutar med att du kanske har gjort ett kanonjobb och s̊a säger n̊agon att

jag vill betala 2,5 miljoner för den här 2 miljonerslägenheten s̊a det är ju liksom

ett jättehögt pris egentligen, men om du har f̊att säljaren att tro att han ska

f̊a 4 s̊a blir det ju inget va och du f̊ar inte en spänn som mäklare. S̊a att, men

ofta om du har landat i att den är värd 3,2 d̊a diskuterar du men säljaren och

s̊a säger du att d̊a g̊ar vi väl ut p̊a 2,9. För det är s̊a det funkar, och det vet

ju även köpsidan, s̊a g̊ar du ut p̊a 3,2 s̊a tror de att man förväntar sig 3,5 och

s̊a tycker de att, fan det där är lite dyrt för den där, det skiter vi i, s̊a att d̊a

kommer du inte f̊a n̊agon till den visningen, utan allting är ju relativt va, s̊a du

f̊ar titta, okej det här är en tv̊aa i Hjorthagen, g̊ar man in p̊a Hemnet kollar vad

finns det för liknande bostäder och vad ligger de ute för och om alla de kostar

2,2 s̊a kan inte vi ta 2,6, för d̊a blir det tomt. S̊a att där, utg̊angspriset är p̊a

det sättet ingen bra m̊attstock, är det inte.

O: Men det är ungefär s̊a som, bestämningen av utg̊angspriset i budgivningen,

finns det n̊agon liksom dynamik där, hur det sker i förh̊allande till säljaren, hur

mycket har säljaren liksom inflytande? Hur mycket r̊adgör mäklaren?

I.1: Mäklaren ligger ju lite pyrt till för att mäklaren kan ju bli varnad. Mäklaren

har ett jättelitet lagutrymme egentligen, manöverutrymmet är skitlitet och

motsägelsefullt, därför att man blir varnad för lockpris. Det är ju Fastighetsmäklar-

inspektionen som är den statliga myndigheten, de kommer fram till att det är

vilseledande marknadsföring. Om det är en bostad som egentligen är värd 3,5,

säljaren vill ha runt det n̊agonting, d̊a är det vilseledande marknadsföring att

lura dit folk genom att sätta 2,9. Och d̊a bryter det mot marknadsföringslagen,

för man f̊ar inte vara vilseledande i marknadsföringen och d̊a är det per defini-

tion ocks̊a s̊a att d̊a har man brutit mot god fastighetsmäklarsed när man bryter

mot marknadsföringslagen, för man f̊ar inte förmedla olagligt. Och när du bryter

mot god fastighetsmäklarsed, d̊a är det ett brott mot fastighetsmäklarlagen, s̊a

att indirekt s̊a blir det d̊a ett brott mot fastighetsmäklarlagen, och d̊a straffas

du med varning, betyder kanske inte s̊a mycket egentligen, men f̊ar du för m̊anga

varningar och s̊a d̊a blir du av med reggen, liksom d̊a f̊ar du yrkesförbud. S̊a att

det är det ena, samtidigt har du fastighetsmäklarlagen som uttryckligen säger

att du m̊aste, du ska vara opartisk mellanman, förutom i ett avseende och det är

att du ska verka för uppdragsgivarens ekonomiska intresse och det är ett finare

sätt att säga att du ska sälja s̊a dyrt du kan. Uppdragsgivaren är ju säljaren,

s̊a du ska hjälpa honom att f̊a maxbetalt och det där gör ju att alla de mäklare

som är personligt övertygade, och det är förmodligen nästan alla, att det är bra

104



att, eller kedjan är ju att om man sätter ett lägre utg̊angspris kommer det ju

fler till visningen, om fler ser bostaden s̊a ökar chansen att fler engagerar sig i

budgivningen och att du f̊ar ett högre pris. Alla de som tror p̊a det sambandet,

som ju är väldigt troligt, de har ju d̊a en lagstadgad skyldighet att sätta ett

l̊agt utg̊angspris, annars har de ju inte verkat för uppdragsgivarens ekonomis-

ka intresse, s̊a att antingen bryter du mot marknadsföringslagen och därmed

god mäklarsed och därmed fastighetsmäklarlagen, eller s̊a bryter du direkt mot

fastighetsmäklarlagen och utrymmet där emellan är ju inte skitstort.

O: Men säljaren f̊ar ju en värdering, din bostad är värd 3 miljoner, och sen s̊a

ska man sätta utg̊angspriset, och hur mycket är säljaren involverad i det och

hur mycket kommer mäklaren säga, det här borde vi sätta?

I.1: Det är nog en blandning, det är nog fr̊an fall till fall, det sätter man ju

tillsammans.

A: Det g̊ar inte att hitta n̊agon, allts̊a i väldigt generella termer, det finns ingen

s̊ahär, amen d̊a om man utg̊ar fr̊an värdering d̊a istället, allts̊a värdering plus

ex-antal procent.

I.1: Utg̊angspriset är ju ofta som fläskkotletten p̊a ICA, det slutar p̊a en nia, för

det mesta.

A: Jamen jag tänker den här nöjdhetsaspekten, det g̊ar inte att sätta den. Är

det värderingen? Blir folk nöjda där, eller vill folk ha mer än den ocks̊a? Det är

intressant bara.

I.1: Nej jag vet inte, men n̊agonstans s̊a allts̊a det faktum att m̊anga mäklare,

och det har inte med oss att göra, utan generellt i branschen s̊a är det ju m̊anga

mäklare som tenderar att ge en lite hög värdering för att f̊a uppdraget, och det

är ju n̊agonstans för att säljaren d̊a blir lite nöjd, lite smickrad, lite glad och

tänker att här är en jävla duktig mäklare, han gillar ju min bostad och tror att

han kommer att sälja den dyrt. D̊a m̊aste ju han vara duktig. S̊a att jag tror

att det varierar lite.

O: Men finns det n̊agon trade-off för mäklaren, nu vet jag inte hur liksom

ersättningen, niv̊an sätts och det är säkert olika mellan olika firmor kan jag

tänka mig, men finns det en trade-off mellan att ge en hög värdering för att f̊a

uppdraget d̊a i n̊agra generella marknadstermer, och att sen f̊a möjlighet till en

stor uppsida i provision?

I.1: Ja, det gör det därför att de flesta jobbar med ett fast pris som änd̊a blir

dynamisk kan man säga. Du har en trappa med procentsatser, upp till 3 miljoner,

2 procent, 3 till 3,5, 1,8 procent och s̊a faller det s̊a, s̊a att det blir mer i kronor,

men lägre procent. Och s̊a jobbar väl de flesta, men sen s̊a är det fler och fler

som kör det som kallas för stegar, att du d̊a har upp till, om bostaden är värd
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3 miljoner, s̊a upp till 3 miljoner tar vi bara 1,5 procent, men över 3 miljoner

s̊a f̊ar vi 10 procent, och d̊a blir det ju en brytpunkt liksom. Och d̊a har du ju

ett incitament som mäklare att f̊a ner säljarens förväntan, därför att d̊a kan du

ju sänka brytpunkten. Vi har i väldigt m̊anga års tid inte l̊atit v̊ara mäklare

göra stegar, just för att det finns en p̊ataglig risk att man frestas att sätta den

brytpunkten för l̊agt. Och n̊agonstans har man ju d̊a lurat sin uppdragsgivare,

du har ju motstridiga intressen och det klassiska, och det är ju även utan trappa,

det är ju om mäklaren d̊a har varit hemma hos n̊agon och lovat guld och gröna

skogar, och s̊a när man f̊ar uppdraget s̊a börjar man aa men nu vet du Amanda

s̊a är det ju inte samma marknad längre. Och d̊a börjar man istället, särskilt om

man d̊a siktar p̊a n̊agon s̊an här jävla trappa s̊a har man ju ett incitament, allts̊a

du har ju alltid ett incitament att säljaren inte ska ha för hög förväntan för d̊a

finns det ju en p̊ataglig risk att han tackar nej. Men om du dessutom har en

trappa s̊a är du ju ännu mer sugen p̊a att f̊a ner brytpunkten. S̊a är det ju liksom,

och n̊agonstans finns det d̊a en gräns när det kan bli, när det kan sl̊a tillbaka

mot en själv s̊a att det slutar med att, om man genomför en riktigt framg̊angsrik

och bra försäljning för att man har slitit som fan som mäklare och varit duktig,

s̊a finns det ju en p̊ataglig risk att det slutar med att säljaren känner sig lurad

istället, därför att med facit i hand s̊a kom ju brytpunkten för l̊agt va. S̊a att

det där med brytpunkter är lite lömskt, just för att det finns en risk att man

plötsligt inte är i samma lag, utan kommer lite mot varandra.

O: Och det är väl en marknad som är ganska, den är ju väldigt mycket . . . . . . .

Och man säljer i samma förening flera g̊anger.

I.1: Absolut, och du kan ju aldrig bli framg̊angsrik om du inte f̊ar följdaffärer

fr̊an vänner och bekanta och s̊adär.

A.2 Intervju med fastighetsmäklare, intervjuperson 2

Datum: 14 mars 2017, 08.30

Plats: Erik Olssons kontor p̊a Sveavägen 147 i Stockholm

Längd: 29 min

Intervjuare: Amanda Nilsson (A), Oskar Alvfors (O) Intervjuperson: Intervju-

person 2 (I.2)

O: Vilka, enligt dig, är de största och mest överhängande risker som en säljare

st̊ar inför vid en bostadsförsäljning?

I.2: Ja allts̊a, det handlar ju i princip alltid om slutpriset. Risken för att f̊a ett för

l̊agt slutpris, risken av att f̊a ett för... det är ingen risk att f̊a ett för högt slutpris,

men viljan att f̊a ett högt slutpris. Risken som m̊anga löper, köpare och säljare
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som jag träffa, är ju om man g̊ar och köper först har man en väldigt stor risk i

att man inte f̊ar s̊alt sin befintliga bostad för Stockholmsmarknaden har ju varit

väldigt attraktiv n̊agra år tillbaka och d̊a förväntar man sig att försäljningen g̊ar

enkelt och smärtfritt. Har man d̊a väntat med för hög prisökning eller att det

av n̊agon anledning kommer ut väldigt m̊anga liknande bostäder och man f̊a en

os̊ald bostad eller inte f̊ar ut det man har tänkt s̊a st̊ar man med en finansiering

som är väldigt tuff i det nya bostadsköpet d̊a. S̊a det tycker jag är den största

risken när man har g̊att och köpt först.

A: Kan du se n̊agra andra, för det dör är ju det som de flesta tänker p̊a ”comes

to mind”, men kan du se n̊agra andra, allts̊a inte mer eller mindre allvarliga

risker?

I.2: Absolut, det andra som kommer upp för mig är valet av mäklare just, men

det är ju tidigare i processen. Det är ju s̊a att en bostadsförsäljning gör man

ju inte varje dag direkt och man är ju p̊a n̊agot sätt inte van inköpare av en

mäklartjänst, det är inte som när man g̊ar och provar jeans när man vet vilken

size som passar, utan man st̊ar ju i blindo till vad mäklaren pratar om och vad

mäklaren säger. Ofta bryts det ner till ”vad kostar det” och mäklartjänsterna

ser kanske annorlunda ut i vad man f̊a i dem är ofta sv̊art att först̊a som kund

och jag upplever att det kan vara sv̊art att förklara det ocks̊a, nyttan med en

tjänst och man m̊aste verkligen f̊a kunden framför sig att först̊a ”vad kan det

här ge mig i ett slutpris” eller ”kan fel val av mäklare leda till att jag faktiskt

har en os̊ald bostad och en ekonomisk kris i det?”. S̊a det är ju en risk i ett

tidigare skede egentligen.

A: Vad tror du att kunderna är oroliga för, tänker dels den finansiella biten,

men det jag fiskar ocks̊a efter är till exempel tidsaspekter, skulle kunna vara

en potentiell del, trygghet, f̊a en smärtfri process etc. Är det n̊agot som du kan

se?

I.2: Absolut, jag träffar m̊anga s̊adana kunder. Vissa kunder handlar det bara

om pengar, men den kunden är väl inte majoriteten av kunderna jag har och

träffar, utan majoriteten av kunderna som anlitar mig är ofta att man tycker

att processen m̊aste kännas trygg, jag m̊aste känna mig trygg med att släppa in

den här främmande människan i mitt hem när jag inte är där. Hur ska jag lita

p̊a vad hon eller han berättar efter visningar? Ska jag f̊a rätt r̊adgivning innan?

Fotografering innan visning och bra feedback under tidens g̊ang. Och det tror

jag är jätteviktigt att man, som du nämnde själv, tryggheten där i den delen av

processen. Det är s̊aklart att det handlar om att f̊a ut högst slutpris men det är

inte bara det.

O: P̊a vilket sätt skulle du säga att en risktagande eller n̊agon som undviker risk

mycket i en bostadsförsäljning, mest typiskt uttrycks i beteende hur de faktiskt
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agerar? Vi kan börja med de som undviker risk.

I.2: Det speglas ju ofta i en orolighet ganska tidigt i skedet. Kanske tar man

d̊a kanske in ganska m̊anga mäklare och jämför med i första början och man är

väldigt noggrann i beslutet och valet för man är orolig redan där när man ska f̊a

hem n̊agon. Det är ju ens egna lilla revir, ens bostad d̊a. S̊a redan där tycker jag

man kan märka stor skillnad mellan n̊agon, ja det är fel att säga ”som inte bryr

sig s̊a mycket”, men som inte är s̊a riskbedömande. D̊a kanske man jämför med

tv̊a mäklare och inte med fem mäklare som kanske andra gör som är väldigt

oroliga inför processen. Men ocks̊a att n̊agon som är väldigt orolig och undrar

mycket över riskerna g̊ar mycket mer p̊a personlighet än själva fakta i tjänsten

och kostnaden i tjänsten har jag en uppfattning av.

O: Lite längre fram d̊a i processen, för det här var ju lite i början d̊a...

I.2: Ja precis, oftast g̊ar ju själva budgivningsprocessen ganska fort efter det att

man har haft visning. Har man d̊a en person som är m̊an om vilka risker som

finns vill man ju maximera, kanske sälja innan alla visningar har g̊att ut. Har

jag en säljare som jag vet är väldigt, väldigt orolig och kanske har köpt nytt

och verkligen, verkligen m̊aste sälja nu för man har tillträde p̊a sin nya nu inom

ganska kort, d̊a ser man kanske till att jobba tuffar p̊a att f̊a ett förhandsbud

tidigare i processen och d̊a är säljaren mer villig att ta det förhandsbudet om

det är ett okej förhandsbud där man tror att vi kanske kanske kan n̊a högre

i slutändan, men dör dem är det värt för att inte ta risken och st̊ar efter alla

visningar och ingen lägger bud. S̊a det är jättevanligt och där ser man en star pa-

rallell mellan de som tycker det är viktigare att tjäna mycket pengar, d̊a väntar

man i princip 100% ända ut och man kör den vanliga budgivningsprocessen med

alla visningar och s̊a där.

O: Är det n̊agot som de uttrycker ofta själva – att jag är beredd att ta ett

tidigare bud eller. . . ?

I.2: Nej, egentligen inte. Jag brukar alltid lyfta fr̊agan för kunderna s̊a det kom-

mer alltid p̊a tal för att jag vill känna efter lite. Det är kanske ocks̊a en del fr̊an

min sida att se det, hur orolig är den här säljaren och vilka risker st̊ar han eller

hon med. D̊a tycker jag absolut att det är viktigt att lyfta en s̊adan sak; ”vad

skulle ditt värsta situation vara och vad skulle din bästa situation vara?”. Och

d̊a f̊ar man ofta fram; ”ja, men tänk att slippa ha allavisningarna och slippa

den oron och s̊a där”, d̊a kan de nämna det själva. Men det är aldrig s̊a att de

säger själva; ”vi vill sälja innan alla visningarna, kan du f̊a ett förhandsbud?”.

Riktigt s̊a är det inte.

A: Du nämnde där som en anledning till att sälja innan visning är att man redan

har köpt och behöver den delen. Är det vanligt att man säljer innan visning även

om man inte har n̊agon ekonomisk press p̊a det viset?
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I.2: I de lägena är det för att man har f̊att in ett väldigt, väldigt bra bud.

Ett bud där jag avgör kanske att det här kommer vara sv̊art att f̊a bättre än

efter alla visningarna. Och i m̊anga fall s̊a har ju säljaren väldigt bra koll p̊a

marknadsvärdet själv för man följer bostadspriserna hur de ökar och hur det

g̊ar i huset och föreningen etc. S̊a de vet ofta själva när det är ett bra bud att

ta eller inte. Men om det ligger p̊a gränsen är det oftast att man h̊aller den

spekulanten varm tills alla visningarna har varit och s̊a f̊ar man lägga det budet

i en vanlig budgivningsprocess.

O: Den motsatta profilen som är väldigt risktagande, den kanske d̊a till en

början inte säljer innan visning, men finns det n̊agra andra beteenden under

budgivningen?

I.2: Ja absolut, det tycker jag speglas ganska mycket i man reflekterar mycket

kring ”kan jag f̊a mer vid ett annat tillfälle?”, ”kan jag göra n̊agonting annorlun-

da för att f̊a ut mer i ett slutpris?”. Och det kan vara saker som att man har en

1,5a och s̊a har man haft alla visningar och budgivning, har n̊att till en bra niv̊a

men man tänker; ”bygger jag om den här till en tv̊aa kan jag kanske, kanske f̊a

mer”. Och det är ju en risk att ta. Men är man väldigt risktagande kan man

tänka ”vi struntar i att sälja den här g̊angen och bygger om”, om folk har tackat

nej för att det d̊a inte är en ordentlig tv̊aa d̊a s̊a har man ju det i facit d̊a, ”ok,

om jag bygger om till en tv̊aa s̊a kommer jag kunna f̊a mer d̊a”.

A: Hur skulle du säga att du uppfattar dina kunder generellt sätt? Skulle du

säga att de är mer risksökande, riskundvikande och kan du hitta n̊agra mönster

i det här, jag tänker olika kundgrupper som beter sig p̊a ett visst sätt eller

dylikt?

I.2: Ja, allts̊a generellt s̊a ser det ju väldigt olika ut för det har ju mycket att göra

med personligheten och med vilket stadium man är i livet. Min huvudm̊algrupp

är egentligen unga par som har ett eller tv̊a barn, det är min huvudm̊algrupp,

de är dem jag g̊ar bäst hem hos! Och det är ju en m̊algrupp som är ganska l̊ag i

risktagande, man vill inte ta mycket risker. Och det är ofta ocks̊a att antingen

ska man flytta ur Stockholm för man har bildat familj och nu ska man flytta

dit man har mor- och farföräldrar. Eller s̊a ska man flytta till villa och s̊a där

och det är klart att det kombinerat med att man behöver s̊a mycket pengar ut

fr̊an det befintliga boendet, men man lägger det lite mer i handen p̊a mig som

mäklare att ”det är viktigt för oss att kunna lita p̊a dig”. Jag har egentligen

inte s̊a mycket högrisktagare i min målgrupp av kunder- Jag kan ju enkelt se

att de här unga paren med ett barn eller tv̊a barn, eller ett barn som är p̊a

väg att komma, de är ju l̊agrisktagare. Och skulle jag själv m̊ala upp en bild av

högrisktagaren s̊a skulle det väl vara de som är tidigare i livet att man kanske

ska flytta ihop för första g̊angen eller att man bara vill flytta till n̊agot större,

men behöver inte sätta sin familj p̊a spel i processen.
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A: S̊a du skulle säga att familjeparametern är väldigt viktig s̊a att säga?

I.2: Ja, absolut.

A: Om man ser n̊agon form av idealt beteende, det rationella beteendet, som

egentligen i alla situationer skulle leda till att man f̊ar s̊a mycket betalt som

möjligt, en balans kan man säga mellan de tv̊a ”risktagande” och ”trygghet”.

Skulle du säga att folk generellt sätt är för risksökande eller riskundvikande?

Skulle folk vinna mer p̊a att ta mer risker eller är folk alldeles för risktagande

enligt dig?

I.2: I och med att jag har en m̊algrupp som kanske inte är s̊a väldigt risktagande

tycker jag väl inte det, men vad jag märker som är väldigt viktigt och som man

kan f̊a problem med under processens g̊ang är ju om man inte litar p̊a mäklarens

omdöme. Det kan ju vara s̊a att; ”det här budet är för l̊agt, du borde f̊a mer”

och d̊a f̊ar ju kunden alltid avgöra ”är det värt för mig att ta budet nu eller

inte”, men d̊a kan det ju vara ibland att man tar ett bud som mäklaren tycker är

lite för l̊agt för att sälja, säg exempelvis innan alla visningar och man är ganska

säker p̊a att man hade f̊att mer i slutpris. Där hade man ju vunnit p̊a att vara

lite mer risktagande.

A: Är det n̊agot du ofta ser?

I.2: Inte jätteofta, ofta har de förtroende till mig i minn yrkesroll i och med att

kunden, ja dels har man inlett ett samarbete med mig men först̊ar att jag gör

det här oftare än vad de gör det. Men sen lägger jag alltid valet i deras händer

s̊a det är klart att ibland väljer man att ta det säkra för det osäkra.

O: Den dynamiken, dina r̊ad – deras beslut, skulle du kunna beskriva den lite

närmare, hur den fungerar?

I.2: Säg tillexempel, vi kan göra ett ganska konkret exempel. Vi har en lägenhet

jag har lagt värderingen p̊a 3,5 (miljoner SEK), vi har en förhandsvisning p̊a en

onsdag säger vi och vi f̊a ett förhandsbud p̊a 3,5 (miljoner SEK) , precis vad jag

värderat den till. Det känns ju väldigt skönt för en säljare kanske och vi säger

d̊a att säljaren har br̊attom, han har tillträde till sin nästa bostad om en m̊anad.

Säg ocks̊a att under tiden, efter att jag har lämnat värdering, har det haglat in

med intresseanmälningar s̊a jag vet att det är ett stort intresse inför söndagens

visning p̊a lägenheten. Men förhandsbud p̊a 3,5 (miljoner SEK) som ligger p̊a

min värdering. D̊a berättar jag ju för säljaren vilka risker och vilka chanser det

finns. ”Ok, nu har vi f̊att 2,5 (miljoner SEK) , det är precis vad jag har värderat

den till, precis vad ni behöver ha ut för att finansiera er kommande bostad. Om

ni f̊ar mer kommer ni kunna köpa bättre möbler eller renovera finare. Det kan

vara s̊a att vi f̊ar mer efter söndagsvisningen men det kan ocks̊a vara s̊a att vi

n̊ar mindre. Vi kan n̊a 3,4 (miljoner SEK), hur skullen ni reagera f̊a? Vi kan n̊a
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3.6 (miljoner SEK) , hur skulle ni reagera d̊a?”.

O: I ett s̊adant läge hur resonerar d̊a säljaren?

I.2: D̊a är det väldigt olika vem man har mot sig, men är det ett väldigt högt

intresse s̊a är det ju enkelt för mig att styra till att vi h̊aller visningen s̊a f̊ar vi

se till att vi hamnar minst p̊a detta. Och bemötandet fr̊an kund är d̊a ofta, de

litar ofta mycket p̊a det jag säger och det g̊ar att styra ett svar till det kunden,

jaa.. man kan trycka mer riskerna eller trycka mer p̊a det man kan vinna om

man vill f̊a dem till ett visst val d̊a.

O: Är en viktig parameter om de är nödgade att sälja just nu eller om de kan

skjuta p̊a försäljningen?

I.2: Jätteviktigt. Säg att de är i en process d̊a och f̊ar 3,2 (miljoner SEK) istället

för 3,5 (miljoner SEK), det kan ju sätta ganska h̊arda ekonomiska problem för

kunden d̊a när de har köpt. De här 300 000 (SEK) som man hade förväntat sig,

hur ska de göra för att f̊a ihop dem, är det ett blancol̊an som gäller d̊a, vilka

kostnader det? Och det är viktigt att informera kunden om det. Oftast blir

kunden kanske lite orolig för en s̊adan sak och kanske hellre f̊ar för det säkra än

det osäkra.

A: Vad skulle du säga att dina kunder prioriterar och värderar mest hos dig

som mäklare?

I.2: Jag upplever att väldigt m̊anga g̊ar p̊a personlighet och driv. De m̊aste

känna att jag tror p̊a lägenheten och m̊aste känna ett förtroende för mig. Det

är p̊a n̊agot sätt det som jag upplever hos alla. Sedan är det olika mycket vilken

kund man har framför sig. Vissa kunder är väldigt mycket duktiga p̊a att lyssna

p̊a fördelarna i tjänsten och det här var jag lite inne p̊a tidigare att det är

sv̊art att f̊a en kund som inte köper en mäklartjänst varje dag att f̊a dem att

inse vilka fördelar är det och vad man faktiskt ger i slutändan. Men vissa är

jätteduktiga p̊a att ta in det och det kanske beror p̊a att man är duktigare p̊a

att sälja in det ocks̊a och förklara det mot vissa m̊algrupper än emot andra. S̊a

dels personlighet och driv, men ocks̊a mäklartjänsten – vad f̊ar jag faktiskt för

mina pengar som jag betala i arvodet. Och sedan är det vissa kunder som inte

är intresserade av att höra p̊a n̊agonting utan vill veta ”vad ta du i arvode” och

s̊a tar de den billigaste.

O: När det gäller att f̊a till en nöjd kund, de viktigaste faktorerna och hur skiljer

sig dessa mellan olika m̊algrupper?

I.2: Viktigaste faktorerna för att skapa en nöjd kund?

O: Ja precis att kunden g̊ar fr̊an affären nöjd.

I.2: I första skedet är det förtroende för att kunna ge trygghet till kunden, det
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tycker jag är viktigt och sedan märker jag att återkoppling är mycket viktigt.

Jag f̊ar mycket feedback p̊a vilken återkoppling man har och oftast d̊a att man

har bra återkoppling, det f̊ar man höra d̊a att ”gud, vi vet verkligen vad som

hänt genom hela processen och det känns jätteskönt, hade vi inte haft den

återkopplingen hade vi g̊att och varit jätteoroliga”. Och det handlar ju mycket

om återkoppling fr̊an tidsplanen till ”vad säger spekulanterna p̊a visning?”,

”hur m̊anga kom det?” och ”vad säger spekulanterna efter visning?”. Och sedan

ocks̊a s̊aklart slutpriset. Men det behöver inte alltid vara det viktigaste. Om

man säljer ett dödsbo till exempel, d̊a kan det vara s̊a att processen i sig, att

det känns tryggt och att man har en bra köpare är desto viktigare än vad

slutpriset ligger.

A: ”En bra köpare”, kan du utveckla det lite?

I.2: Ja, det skulle exempelvis kunna vara, vid ett dödsbo s̊a kan det vara att man

kan tillträda lägenheten fort. Att det är en köpare som känns väldigt human,

för det är ju s̊a att man kan f̊a problem med en köpare efter̊at om det är s̊a

att man klagar p̊a väldigt mycket. Om det är ett dödsbo till exempel s̊a kanske

ägarna kanske inte har s̊a bra koll p̊a, ja ”är det en spricka i handfatet eller

inte?”. Och d̊a är det ju viktigt att ha en köpare som är noggrann p̊a visning

och en köpare som kanske först̊ar vikten av att vara lugn och sansad efter̊at –

en människa helt enkelt!

O: När det gäller slutgiltiga köpeskillingen d̊a, vad säger din erfarenhet om hur

folk resonerar, när de blir de nöjda? Vad har de för referenspunkter?

I.2: Jag brukar alltid prata om ett slutpris där man är supernöjd och ett slutpris

där man kan tänka sig att släppa i det värsta läget, för d̊a vet jag var jag kunden

rent känslomässigt i budgivningen ocks̊a. Men det finns andra parametrar i

slutskedet av processen som är viktiga, till exempel tillträdet. Har man köpt

n̊agonting nytt, ja men d̊a kan det vara övervägande att man kan klara av att

matcha ett tillträde och f̊a in de pengar man ska ha p̊a kontot kanske en vecka

innan nästa tillträde eller kanske i samband med tillträdet. Bara det kan vara

värt 50 000 (SEK) i köpeskillingsskillnad för det kan i princip vara det som

ett bryggl̊an skulle kosta för ett tillträde som inte är lika matchningsbart d̊a.

Men det kan ocks̊a ha att göra med ”vem är köparen, har de varit dolda bud

under vägens g̊ang och d̊a kan det upplevas att det varit väldigt kr̊angligt?”

och d̊a vill man kanske hellre sälja till en annan för d̊a upplever man att man

kanske kommer f̊a problem längre fram när vi inte har en mäklare som skyddar

oss.

O: När du fr̊agar om ett pris för supernöjd etc. Hur tror du kunden bestämmer

vad de svarar p̊a de fr̊agorna?

I.2: Jaha, oftast s̊a är de baserat p̊a andra försäljningar och det brukar jag fr̊aga
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första g̊angen jag träffar kunderna; ”om ni nu m̊alar upp en bild för er, har ni

p̊a n̊agot sätt fastställt vad ni skulle önska vid en försäljning?” och s̊a f̊ar man

förklara att vi självklart siktar s̊a högt som möjligt, men ”har ni sett andra

försäljningar i huset?” och d̊a brukar man f̊a ett ganska bra svar. Antingen har

de det och har jättebra koll; ”ja, de s̊alde en p̊a v̊aningen upp för 3,6 (miljoner

SEK) och sedan s̊aldes en p̊a v̊aningen ner för 3,5 (miljoner SEK) s̊a vi tror

att vi ligger mitt emellan där” och det hade ju varit jätterimligt. S̊a oftast är

kunden ganska p̊aläst. Men ibland, till exempel om det är ett dödsbo för d̊a har

man ju inte bott där själv s̊a d̊a har man ju lite d̊alig koll kanske. Och d̊a är

det ju viktigt för mig att lyfta bra statistik som visar ärligt p̊a ”det här säger

marknaden” och s̊a bestämmer man en lägsta- och en drömniv̊a tillsammans

d̊a.

O: Sker det innan eller efter värderingen?

I.2: Om de har bra koll själva s̊a sker det innan värderingen. Men säger de när

jag fr̊agar; ”har ni sett andra värderingar i huset?”, ”nej, vi har ingen aning”,

d̊a sker det efter att vi har g̊att igen värdering och statisk osv.

O: Folk ligger generellt ganska rätt kontra din värdering?

I.2: Det kan skilja sig åt jättemycket, det beror p̊a vilken kund man har framför

sig. I Stockholms innerstad s̊a upplever jag att oftast s̊a stämmer det ganska bra

överens. Sen vill man ju alltid ha s̊a högt som möjlig s̊a ibland kan de ju ligga

i överkant och ibland kan det ju vara en taktik fr̊an en kund att säga till mig

som mäklare att ”jag vill ha 4 (miljoner SEK)” men egentligen n̊agonstans där

bak vill de ha 3,6 (miljoner SEK) lite för att de ska f̊a mig att kämpa mycket,

det märker man taktiksnack fr̊an kundens sida d̊a. Men oftast i Stockholms

innerstad har man ganska bra koll p̊a prisutvecklingen.

A: Vi var inne lite p̊a det tidigare och du nämnde att du har en specifik m̊algrupp

som du arbetar med. Men om du blickar ut lite i branschen, vad skulle du säga

är de primära tydliga indelningarna man kan göra av m̊algrupper, och d̊a främst

ur beteendesynpunkt och hur de skiljer sig åt?

I.2: Det är stor skillnad om man säjer sin första bostad, där tycker jag vi har en

m̊algrupp. Oftast säljer man ju sin första för att mans ka flytta in till stan, allts̊a

man har köpt en i Stockholms ytterstad och s̊a ska man d̊a f̊a värdet att öka s̊a

man flyttar närmare och närmare stan och har r̊ad med det, för ofta är det den

vägen man m̊aste g̊a d̊a. Antingen ska man flytta ihop med n̊agon eller s̊a ska

man bara sälja sin egna d̊a. Och den m̊algruppen har ju liksom köpt fr̊an första

början för att f̊a en vinst. S̊a den är ganska risktagande. S̊a den m̊algruppen

som säljer sin allra första bostad, oavsett vilken personlighet det är, men säljer

ju för att kunna köpa n̊agot dyrare. Det gör ju i och för sig de flesta, men när

det är familj inblandat handlar det om andra parametrar ocks̊a. Men den har ju
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bara sig själv eller sin respektive att rätta sig efter. Sedan är det när man säljer

sin andra eller tredje bostad, dels har man gjort processen flera g̊anger s̊a man

känner sig tryggar i det, man vet hur man känner inför en visning och man vet

vad mäklaren brukar säga i en budgivning. Man har ocks̊a köpt ett större antal

goner s̊a man vet hur spekulanterna beter sig p̊a visning. D̊a är man tryggares

men i samband med det har man kanske ocks̊a ett litet. . . man vill ta lägre

risk för man har lärt sig uppskatta lite andra delar i processen ocks̊a d̊a. Och

det är ju ofta när man har f̊att sitt första barn eller f̊att sitt andra barn och

antingen ska flytta till villa eller flytta till en större lägenhet. S̊a det är, ja bara

tv̊a m̊algrupper egentligen, förstag̊angssäljarna eller d̊a när man har s̊alt flera

g̊anger och det ofta desto fler familjemedlemmar desto mindre risk.

A: Kan du se n̊agon skillnad p̊a ifall man har kommit nyligen till Stockholm bo-

stadsmarknad, jag tänker om man är van med en annan bostadsmarknad?

I.2: Ja absolut, kanske inte när det gäller säljare, när man kommer in till Stock-

holmsmarknaden innan man vänjer sig vid att budgivningarna g̊ar upp med

mellan 500 000 (SEK) till en miljon (SEK), man hinner ju g̊a p̊a en hel del vis-

ningar innan man fastställer, ok vad händer p̊a den här marknaden egentligen.

S̊a det är ju mer om jag säljer en mindre lägenhet d̊a möter jag de spekulanter-

na, allts̊a de köparna, men det är inte s̊a stor skillnad när man börjar sälja för

d̊a har man redan upplevt Stockholmsmarknaden när man har köpt.

(O & A) D̊a har vi n̊att slutet p̊a v̊ar intervju, tusen tack för att du tog dig

tid!

I.2: Det var s̊a lite s̊a, tusen tack själva, det var kul!

A.3 Intervju med fastighetsmäklare, intervjuperson 3

Datum: 16 mars 2017, 11.00

Plats: Erik Olssons kontor p̊a Sveavägen 147 i Stockholm

Längd: 34 min

Intervjuare: Amanda Nilsson (A), Oskar Alvfors (O) Intervjuperson: Intervju-

person 3 (I.3)

A: Vilka skulle du säga är de största och mest överhängande risker som en säljare

st̊ar inför vid en försäljning?

I.3: Framför allt handlar det kanske om den ekonomiska biten där, s̊a som det

ser ut idag har jag visningar p̊a söndag, där har jag tre stycken. Tv̊a av dem

har köpt redan s̊a d̊a har vi ett specifikt m̊al att n̊a, annars deras ekonomi

fallerar totalt. Det kan vara allt ifr̊an att de är unga par utan barn till att de
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är barnfamiljer där man har kalkylerat i sitt l̊anelöfte att man ska n̊a upp till

kanske 4,5 miljoner SEK och sedan har man g̊att och köpt under de premisserna.

Det finns aldrig n̊agra garantier, vi försöker ju aldrig säga att man ska räkna p̊a

en drömniv̊a utan det handlar väldigt mycket om att ta en realistisk niv̊a eller

räkna lite l̊agt, men det vill ju ingen säljare höra för alla säljare tycker att just

sin bostad är den finaste av alla. Det är s̊a vi fungerar. S̊a den största risken

tycker väl jag framför allt är kring ekonomin och kring deras egen finansiering av

det kommande boendet. S̊a har man köpt först, säljer sen, ja d̊a blir det väldigt

viktigt att vi n̊ar de pengar, den niv̊a vi ska ha för de har kalkylerat med för att

f̊a ihop sin ekonomi för framtiden. Därefter tycker jag väl, om man säljer först,

är det mycket bättre för d̊a sitter man där och man kan f̊a förutsättningarna p̊a

bordet. Lyckas man n̊a 3,3 miljoner men hade hoppats p̊a 3,4 ja men d̊a vet vi

att det är 3,3 som gäller. N̊agon n̊adde 3,6, jamen grattis - d̊a fick vi ännu mer

till att g̊a in i kontantinsatsen eller vad man vill göra i sitt liv med pengarna.

S̊a att framför allt planeringen av sin bostadssituation vi d försäljning tycker

jag är den mest kritiska. Det är allts̊a framför allt kring ekonomin.

A: Kan du hitta n̊agra andra omr̊aden ocks̊a förutom ekonomin, lite mer mjuka

faktorer kanske?

I.3: Ja, om vi ska prata om vad som är viktigt eller kritiskt beroende p̊a hur man

benämner det, där är det ju förberedelsen inför försäljningen. Många kan tycka:

“behöver vi verkligen styla?, behöver vi verkligen städa? behöver vi verkligen

putsa fönster?”. I försäljning tycker jag det handlar väldigt mycket om psykologi.

Ni kliver in p̊a ett kontor, d̊a är er första upplevelse, antingen “fantastiskt, här

ser allt jättebra ut” och det är städat och man välkomnar oss, kanske f̊ar kaffe,

finns tidning etc. D̊a känns det änd̊a ganska bra. Likas̊a i en lägenhet. Ig̊ar kväll

hade jag en visning, den ska vi visa nu p̊a söndag, en VIP-visning i kväll s̊a jag

var, hon fr̊agade mig “hur mycket m̊aste jag plocka upp?” - “Ja jag tycker du ska

g̊a all in” för om vi ska f̊a dem att köpa nu s̊a m̊aste vi göra allt vi kan, “jaja, jag

åker hem nu direkt fr̊an jobbet”. S̊a hon åkte hem, städande undan, tände upp

alla ljus, köpte in nya blommor, gjorde allt och kunderna komma in, gick bara

runt och myste och tyckte det var fantastiskt och sedan la de hennes drömniv̊a

och vi skriver kontrakt nu kl. 13.00 efter det här. S̊a att de mjuka värdena,

framför allt förberedelsedelen vi gör kring bostaden - g̊ar kunderna/säljarna all

in inför försäljningen d̊a kommer även spekulanterna komma in med de härliga

förväntningar. Istället för att man kommer in i hallen och man ser att listen

är trasig, d̊a börjar man leta fel, d̊a gör man runt och tänker “jaha, det här är

en slarvig person, undrar hur köket fungerar, kylen...?”. Istället för att komma

in och tänka “̊ah, här är allt perfekt, allt känns jättebra”, d̊a g̊ar man ju bara

runt och bekräftar den härlig upplevelse som man s̊ag p̊a bilderna, och s̊a lägger

man bud. S̊a den, om man kalla det för en kritisk eller en risk eller, nä det är

en väldigt viktig sak och hör ju till ekonomin. Man kan säga att en 2a ligger
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runt 3,5 (miljoner SEK) plus minus 200 000 (SEK), ja men 200 000 (SEK) är

mycket pengar. Ska du ha 3,3, eller 3,7 - det är mycket pengar. S̊a där tycker

jag där är de väldigt viktigt att man är noggrann och det är en risk d̊a eller vad

man nu ska kalla det att man inte gör det man ska göra, sitt yttersta.

A: Vad upplever du att kunder som kommer till dig, vad upplever du att de är

mest rädda för?

I.3: Att inte f̊a det de förväntar sig f̊a.

A: Enbart ekonomiska...?

I.3: Ja, det handlar väldigt mycket om det ekonomiska. De är inte rädda för

att n̊agon inte ska tycka om deras lägenhet utseendemässigt. Det är pengarna

det handlar om . Och jag tycker idag under 2016 att s̊a byggde ju den mediala

uppmärksamheten upp all svenskars kunskap kring ekonomin vilket jag tycker

är sunt. Tidigare har vi levt i en värld där vi tycker att allt är frid och fröjd,

vi bel̊anar upp oss till 100% eller 90% beroende p̊a vad det är för niv̊a och

det kommer aldrig hända mig. Om det g̊ar d̊aligt för n̊agon annan kommer det

hända n̊agon annan, inte mig. Idag, 2017, v̊ara kunder som kommer p̊a vis-

ningar är mer p̊alästa , de kan mycket mer om ekonom vad händer om räntorna

ändras hos bankerna, hur mycket amorterar jag, vad för jag för l̊anelöfte, hur ser

bel̊aningsgraden ut i föreningen, kommer renoveringar etc. Mycket mer p̊alästa,

och det tycker vissa mäklare blir jobbigt för de m̊aste svara p̊a massa fr̊agor,

men det handlar ju snarare om att vi f̊ar ett mycket sundare ekonomiskt tänk

kring alla oss i Sverige. Det tycker jag bara är bra.

O: P̊a vilket ätt skulle du säga att de här riskerna uttrycker sig i beteende fr̊an

säljare?

I.3: Menar du mer hur de uttrycker sig emotionellt eller...?

O: Vad de gör och liknande...?

A: Om man är risktagande d̊a till exempelvis?

I.3: Jamen precis, där i själva försäljningsdelen och budgivningen framför allt

märker vi att säljaren beter sig p̊a olika sätt. Vissa är otroligt stressade och d̊a

ringer man mäklaren väldigt frekvent, man kan vara otrevlig, man är upprörd,

man ifr̊agasätter, man visar p̊a ett väldigt osäker beteende och d̊a agerar man ju

utifr̊an det där att man är rädd eller orolig och oavsett om det är den ekonomiska

situationen s̊a tycker jag att människor alltid beter sig p̊a s̊a sätt. Medans de

lugna de är väl de som inte är lika risktagande, de som har räknat l̊agt säg, de

kallar jag för lägre risktagare d̊a, de har mer sund inställning och de litar p̊a att

vi gör v̊art jobb, de tycker kommunikationen är väldigt viktigt att de f̊ar reda

p̊a vad som händer, men de är öppensinnaga för att det är änd̊a marknaden

som ska säga sitt. Det är spekulanterna som ska betala, vi kan inte trolla med
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en stav. Medans risktagarna som har kalkylerat med en drömniv̊a de hoppas ju

att vi har en liten pinne som vi kanske säga ”poff” och s̊a f̊ar vi drömniv̊an,

de lever i en annan värld. Och där tycker väl jag att mäklaren har den största

arbetsuppgiften, att f̊a ner kunderna p̊a jorden, dvs. att vi möts p̊a en realistisk

niv̊a. Vissa kolleger kan jag tänka mig kommer ut och känner ”det här uppdraget

vill jag ha in” och man hör att du säger att den är värd väldigt mycket och jag

vet inte om jag riktigt tycker det. Men för att f̊a f̊a in uppdraget kanske jag h̊aller

med dig för att vi ska känna att vi är p̊a samma plan. D̊a har man ju hamnat helt

fel, för sen ska man ju ut p̊a marknaden, sen ska man ut i verkligheten och d̊a

kan inte du och jag sitta och skratta och hoppas p̊a drömniv̊an för d̊a kommer ju

verkligheten komma och säga sitt. Och d̊a har man en väldig uppförsbacke som

mäklare ocks̊a; att göra säljaren nöjd, att göra köparen nöjd, att f̊a ihop hela

affären. Och även om med en högrisktagare som säljare s̊a har ju den kanske

köpt n̊agot s̊a man m̊aste rädda deras boende-, livs- och familjesituation. S̊a

att där tycker jag det är väldigt tydliga mönster i beteenden hos säljare om de

är l̊agrisktagare eller högrisktagare där högrisktagarna är mer impulsiva, mer

fram̊at, mer vulgära, mer stressade och jag man kan till och med vara väldigt

otrevlig. De tänker inte att vi är människor, de tänker att vi ska bara lösa

saker.

O: När det gäller det här med att sälja innan visning, skulle du kunna utveckla

lite kring dynamiken med det, hur folk tänker osv.?

I.3: Som säljare eller köpare?

O: Som säljare.

I.3: Där, s̊a som nu d̊a, som jag tycker att för mig som mäklare handlar det om att

f̊a kundens förtroende. Har jag f̊att min säljares hundraprocentiga förtroende, de

tycker att ” Fredrik du är den bästa p̊a marknaden, du kan mest om priserna, du

säger åt oss vad vis ska göra med lägenheten, när vi ska visa och vilka vi ska visa

för”. De ger mig lägenheten ur sina händer, där tycker jag man kan ha en väldigt

tydlig dialog och transparens mellan säljare och mäklare. Vi säger innan ”vi

förväntar oss n̊a 3,5 (miljoner SEK) plus minus 200 000 (SEK)” och det tror jag

är realistiskt. Ska vi n̊a 3,7 (miljoner SEK), ja d̊a handlar det om v̊aningsplan,

balkong, ytskikten att det är p̊a plussidan. Är vi längst ner, ja d̊a kanske det är

i nedre skiktet av vad marknadsvärdet säger. Och j har jag d̊a f̊att mes säljarna

p̊a det, att de har först̊att och sedan kommer en förhandsvisning, d̊a lyssnar ju

de tillsammans med vad jag säger, min rekommendation, magkänslan, ni har

hört kunderna, tillsammans med vad statistiken säger. N̊ar vi d̊a 3,6 (miljoner

SEK), ja d̊a är vi uppe p̊a de niv̊aerna d̊a vi kanske måste fundera p̊a om vi ska

sälja för vi kanske inte kan f̊a s̊a mycket efter visning. Och d̊a s̊a tycker jag väl

att kunderna som är risktagare de blir ju giriga, f̊ar de ett förhandsbud p̊a en

niv̊a som de p̊a mötet sa var deras bästa niv̊a och s̊a f̊ar de det direkt för att
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jag har förhandlat, argumenterat, skickat över statistik till budgivaren, men det

har ju säljaren inte först̊att utan bara f̊att sin drömniv̊a eftersom jag ordnade

den, d̊a säger de ”jaha, men var det s̊ahär enkelt att f̊a det här, d̊a vill vi ju

gärna ha 300 000 (SEK) till. Och där skjuter man sig själv i ryggen och s̊a g̊ar

vi till söndag-, m̊andagsvisning och s̊a f̊ar vi inte ens det vi hade förväntat oss

att f̊a för den budgivaren gick och köpte n̊agonting annat.

A: Är det vanligt att förhandsbuden d̊a försvinner?

I.3: Ja absolut!

A: Händer det att de (förhandsbuden) finns kvar?

I.3: Absolut, där skulle jag säga kanske 50/50. För att det handlar väldigt mycket

om den mänskliga faktorn att han som la drömniv̊an blir lite irriterad och arg.

Och d̊a blir det s̊a; ”nä, d̊a ska jag inte köpa deras lägenhet”, s̊a det blir det en

prestige. Och där ryker ju d̊a köparen fr̊an oss, de förlorar ju säljaren p̊a. Som

nu d̊a, ig̊ar hade jag privatvisning kl. 21.00 där s̊a köpte hon (för) 2,3 miljoner

(SEK) förra året och nu är hon gravid och ska flytta in med sin sambo s̊a hon vill

bara ha igen pengarna. Allt som hon vill är att f̊a 2,3 (miljoner SEK eller mer)

och det är ingen hybris där. Jag fixar 2,4 (miljoner SEK) och hon är jättenöjd

och d̊a genomför vi visningen. Till den visningen bjuder jag in fem ytterligare

och hade visning i g̊ar kväll och nu har vi tre budgivare idag och den har g̊att

upp till 2,525 (miljoner SEK), allts̊a 225 00 (SEK) över vad hon köpte för s̊a

hon är ju hur nöjd som helst, vi har söndag, m̊andag (visningar), men hon har

tappat helt, det är skriva idag för att hon nere p̊a jorden och vi har pratat om

det innan.

O: Ursäkta, men hon fick in ett bud innan visningen..?

I.3: Ja de hörde av sig ”Hej, skulle jag kunna f̊a se visningen om jag lägger 2,4

(miljoner SEK).

O: Men det l̊ater som om hon vill ”safea”?

I.3: Ja hon är l̊agrisktagare.

O: hur kommer det sig d̊a att hon inte tog det förhandsbudet d̊a?

I.3: Ja, men jag vill aldrig sälja osett, s̊a jag sa ”2,4 (miljoner SEK), ja absolut,

det kommer vi tacka ja till men du ska se lägenheten”. Och när du ser lägenheten

s̊a kommer jag bjuda dit alla andra ocks̊a om det är n̊agon annan som vill se

den för jag spelar med öppna kort. Man kan ju g̊a och skriva med den personen

(som lagt) 2,4 (miljoner SEK) utan att visa den, men det tycker inte jag känns

bra i längden. S̊a jag gick och visade för fem andra och hon som hade lagt 2,4

(miljoner SEK). Hon lägger 2,4 (miljoner SEK) och sedan kom det höjningar

och nu kommer vi skriva. Tänker inte; ”aha, var det s̊a enkelt, d̊a vill jag ha
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mer”, hon vill ha det hon kan f̊a liksom.

A: Men, vi träffade Veronika (Oskarsson) i förrg̊ar och pratade lite om olika

kundsegment osv. och hon nämnde att hon ofta har par med ett eller tv̊a barn.

Har du n̊agot s̊adant kundsegment och hus skulle du karaktärisera dem utifr̊an

riskaspekten?

I.3: Ok, barnfamiljen är ju, jag tycker barnfamiljen är lite mer ”safe” i sitt

risktagande. Sen s̊a finns det vissa i den här kategorin barnfamiljer som tycker

att de är lite bättre än andra kan jag tycka. Där kan man se allt fr̊an jobb

utbildning, många ibland, jag vet inte om man ska dra det s̊a drastiskt, men om

en människa tycke att den har en bättre utbildning än vad jag har d̊a kan de ofta

tycka tt de har mer kunskap än vad jag har ocks̊a. Men d̊a tycke jag kanske att

de är bäst p̊a sin bransch och jag är bäst p̊a min bransch. Men där blir det ju,

redan p̊a mötet kan man känna vibbar att ”här ska jag inte komma och tro att

jag är n̊agon utan jag ska lyssna p̊a säljaren” och är d̊a den säljaren ocks̊a en s̊an

här risktagare, d̊a blir det en tuff match. Generellt tycker jag att barnfamiljer

är ”safe” - man har en hel familj - s̊a de yngre är mer risktagare, mer giriga, det

handlar mycket om att de inte har gjort en bostadskarriär lika länge som de äldre

har gjort - d̊a är varje krona mycket mer viktig för nästa köp. S̊a de yngre utan

barn skulle jag säga är en högre riskgrupp. Medans barnfamiljerna, där tycker

jag väl att det finns tv̊a d̊a om man f̊ar dela in barnfamiljerna, generellt lägre

risktagande men i änd̊a barnfamiljerna, jag tycker lite utifr̊an var i Stockholms

län man bor, vilket klientel man tillhör eller tycker själv att man tillhör, vad

man arbetar med och vilken utbildning man har, därifr̊an kan man ocks̊a tycka

sig har mer kunskap än vad vi mäklare har och d̊a när det väl kommer till de

här strategiska besluten s̊a kan de tycka att det de säger är s̊a det ska vara - och

s̊a är det ju, det är alltid säljaren som har sista ordet. Men där tycker väl jag

att har man anlitat en mäklare, varför ska man betala tio tusentals kronor om

man inte tänker lyssna p̊a den personen, det känns ju jättekonstigt. Du köper

ju inte ett strykjärn som du tänker ställa i garderoben och aldrig använda, du

tänker ju använda det.

O: Och ”strategiska beslut”, d̊a syftar du p̊a att välja ta/inte ta bud...?

I.3: Ta/inte ta bud, ja helt rätt.

O: Ser du n̊agra andra grupper?

I.3: D̊a har vi de äldre, de erfarna som har köp när det kostade 800 000 (SEK)

och räntan var 14%, d̊a är inte risktagare, de är väldigt kloka, lugna och sansade.

Jag har aldrig stött p̊a n̊agon äldre, och med äldre menar jag kanske 60 plus

kanske. De tycker jag är väldigt sansade och de är väldigt noggranna i valet

av mäklare ocks̊a, där vill de ha en mäklare som kan vara p̊a sammabana s̊a

att säga, samma niv̊a. S̊a att det är väl de största risktagarna tycker jag ligger
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kanske mellan 25 och 35/40 (̊ar) beroende p̊a vilken familjesituation man har,

har man barn/inte barn osv.

A: Skulle du säga generellt sett, om man kan se ett ”optimalt” beteende där

man samtidigt maximerar möjlig vinst och minimerar risk, skulle du säga att

folk generellt sett är för risktagande eller för riskundvikande.

I.3: Generellt tycker jag man är för risktagande. Hittills i alla fall, nu 2017 tror

jag att det kommer att bli ändring p̊a det, som jag sa innan om amorterings-

kraven och den mediala uppmärksamheten. 2014/2015/2016 till och med första

juni har det varit väldigt mycket risktagande tycker jag - ”det finns inga risker

vi gör bara vinster, det är bara köpa/sälja och allt blir fantastiskt”, s̊a är det.

De generella har ju inte samma kunskap som vi har s̊a den optimala är den,

när man kommer hem till en familj eller ett par, eller ett ensamst̊aende för den

delen, där man sitter p̊a en ganska bra liksom självkänsla kring sin lägenhet,

har koll p̊a marknaden, är insatta i bostadsmarknaden, bryr sig om den och

är intresserad av den - inte att man ska veta bäst själv, men bara att man är

nyfiken och intresserad. När jag d̊a kommer med min information är man d̊a

väldigt lyhörda och s̊a tar de åt sig det som vi säger, allts̊a de har kompetens

innan, de är lyhörda och tar åt sig av det vi säger, d̊a har vi en väldigt bra

dialog och kan följa den fram̊at. S̊a de tycke jag väl är optimala för d̊a kan

vi vara risktagande tillsammans. Är säljaren risktagande men jag vill inte vara

risktagande i den här situation, d̊a är vi inte p̊a samma plan. Men möter jag en

säljare som liksom har koll p̊a marknaden, är öppen för att jag ska säga mitt

för att det är jag som är bäst p̊a omr̊adet, annars hade jag inte suttit p̊a andra

sidan bordet, och tillsammans berättar vi hur vi ska göra det här, d̊a kan vi

vara risktagande tillsammans. Där tycker jag att man klickar perfekt. Man kan

ringa en säljare och säga; ”nu har vi f̊att den här niv̊an och den här niv̊an var

ju det som ni var riktigt riktigt nöjda med innan”, ”ja jag vet Fredrik, det här

känns fantastiskt, tycker du Fredrik, ska vi ta det här, vad tror du?” och s̊a f̊ar

man bolla tankarna tillsammans. D̊a kan ju b̊ada han och jag, eller hon, tycka

att nämen vi ska nog se om vi kan f̊a ut lite mer för att det är bara tv̊a som

har sett den och det är tjuga som har anmält intresse, allts̊a arton som inte har

sett lägenheten. Men var det sju som anmält sig och fem av dem kom, d̊a har

väldigt stor procentuell andel sagt sitt, s̊a nu kommer vi skriva kontrakt. S̊a den

optimala är väl lugn och sansad med bra kunskap och är p̊aläst och även lyhörd

och öppen för att de anställt en mäklare som ska var bäst p̊a det den gör, därför

säljare man inte den själv.

A: S̊a du tror att folk generellt sett skulle vinna p̊a att vara mindre risktagande,

historiskt sett i alla fall?

I.3: Nä, jag tror de skulle vinna p̊a att var mer p̊alästa. Är man mer p̊aläst

kan man vara mer risktagande. Om du kan jättemycket om vad du ska göra
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är det lättare för dig att vara risktagande och när du är risktagande fattar du

rätt beslut att vara det. S̊a jag tycker snarare att det handlar om att ska man

vara l̊agrisktagare eller högrisktagare som säljare, det vill inte svara ja eller

nej p̊a, utan tycker snarare att är du insatt i marknaden, du bryr dig om din

privatekonomi, du är p̊aläst och du kan och känner till omr̊ade och först̊ar hur

det är att sälja en bostad, d̊a är det lättare att vara risktagare än inte risktagare,

för du har kunskap om det, s̊a tycker jag.

O: Vad skulle du säga att dina kunder, ur din erfarenhet, värderar mest hos dig

som mäklare?

I.3: Ja, förtroendet. De tycker ju det är väldigt viktigt med förtroende, att jag är

informativ, att vi har en väldigt god kommunikation, att vi är ärliga och tydliga

mot varandra, hög transparens och sen är ju priset alltid de de aldrig glömmer

nämna. 100% säger priset, inte mitt arvode utan snarare försäljningspriset, den

säger alla. sen har andra vissa saker som de tycker är viktigt, men den röda

tr̊aden tycker väl jag framför allt är förtroende hos mäklaren. Varumärket i

ryggen, ja det är s̊aklart att det spelar en roll men tar du in fem personer, du

kommer änd̊a välja den som du tycker är bäst med dig. Om det sen är en bl̊a

eller röd färg eller gul färg bakom, nä det kan ge en fördel att bekräfta den här

känslan, men förtroendet kommunikationen och transparensen i dialogen mellan

säljare och mäklare, är den hundraprocentig, d̊a blir 10 av 10 nöjda tycker jag

om man lyckas med priset. Och om vi inte lyckas med priset med är 10/10 av

det andra, ja d̊a är vi ju överens och kan ha en bra dialog om det. Annars kan de

börja skylla p̊a mig. Om de inte tror p̊a mig, vi har inte bra kommunikation, vi är

inte ärliga mot varandra och s̊a n̊adde vi inte det vi förväntade oss, ja d̊a är det

ju sv̊art att fortsätta och det tror jag gäller alla affärer s̊aklart, men framför allt

är det s̊a känsligt när det handlar om privatekonomi tycker jag. S̊a den är det

enda jag försöker, jag brukar ju säga p̊a mina möte, eller intag som vi mäklare

kallar det, brukar jag säga; ”tycker ni ska ta in en tv̊a, tre stycken och jämföra.

Sen kommer vi alla fyra ta olika arvoden och s̊a är de i allt. Vi kommer ligga

ganska nära varandra n̊an tar lite mer, n̊an tar lite mindre, tjänsterna ganska

lika men n̊agon gör n̊agot som sticker ut. Oavsett arvode, l̊at säga att alla tar

noll kronor, sen väljer du den mäklare du tycker är bäst för dig, sen kan vi börja

förhandla om vad vi kostar, s̊a tycker jag”. Om n̊agon kostar 60 en annan 50

och en kostar 40: Den som kostar 40 säger att du kommer f̊a 4 miljoner (SEK),

den som kostar 50 säger att du kommer f̊a 3,8 (miljoner SEK), den som säger

60 säger 3,8 (miljoner SEK) ocks̊a. D̊a väljer vissa den som tar 40 för har sa 4

miljoner (SEK), d̊a tycker jag man är längst ifr̊an att lyckas med försäljning.

Jag valde den som var billigast för det kändes rätt och den sa högst värde - men

vi har ju ingen trollstav. Vem var mest realistisk, var det 50 eller 60, b̊ada sa 3,8

(miljoner SEK), varför sa den 60 och den 50? Och vem kändes det bäst med?

S̊a de valen tycker jag är jätteviktiga och det återigen den där p̊alästheten hos
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kunden. Ibland kommer jag till kunder där jag tar 40 000 (SEK) mer än mina

konkurrenter med de säger - ”Fredrik, vi vill ha dig, vi betalar dig för vi vet att

vi kommer f̊a den bästa tjänsten, bästa kommunikationen, bästa förtroendet -

förhoppningsvis. I och med det har bäst förutsättningar att n̊a upp till de här

niv̊aerna.

A: Lite p̊a samma ämne, vad är de viktigaste faktorerna för att din kund ska

bli nöjd?

I.3: Ja, men det är väl återigen... jag tycker det är en röd tr̊ad i hela affären i

allt fr̊an att mäklaren ska f̊a in uppdraget till att processen ska g̊a smidig och

bra till att priset ska bli bra till att vi f̊a bra betyg s̊a är det en röd tr̊ad i hela

tjänsten. Men vad är viktigt för säljaren ska bli nöjd? Ja, det är att processen

g̊att ganska felfritt, att kommunikationen varit tydlig, att mäklaren har varit

lyhörd, att säljaren varit lyhörd, s̊a att vi har lyssnat p̊a varandra, att priset har

blivit inte kanske drömniv̊a alltid men, ja, har blivit vad vi förväntat oss eller

mer, att det är ett bra marknadspris. Har man gjort en riktigt bra förberedelse

tillsammans med kunden och vi n̊ar upp till niv̊a som är lägre än vad vi trodde

och mäklaren och säljaren är nöjd för att vi först̊ar att det var marknaden som

tyckte att den var inte värd mer, ja d̊a har man ju varit väldigt tydlig och

tillsammans under hela processen. S̊a att nöjd kund-index är väl n̊agot vi mäter

och där är det ju framför allt kommunikationen mellan mäklaren, slutpriset,

sen finns det väl de där mindre mjuka värdena tycker jag d̊a, bilder, material,

pennor, s̊ana där saker. Men det är väldigt sekundärt tycker jag. Det handlar

om pengar och relationen.

A: Kan du hitta mönster mellan olika m̊algrupper att de prioriterar olika saker

för att de ska blir nöjda?

Ja, det tycker jag det finns, för man ju verkligen, det handlar om att vara

personkännare som mäklare tycker jag. Jag m̊aste ju anpassa min tjänst, jag

kan ju inte vara helt ramstyrd utan jag m̊aste ju var open minded. Kommer jag

in till en familj m̊aste jag när jag ser den familjen direkt; vad har de för intressen,

vad är viktigt för dem. Kommer jag in till en konstnär, ja förmodligen kommer

bilderna att spela ganska stor roll, kommer jag hem till en journalist - texten

kommer vara viktig fast jag kanske inte tycker den är det viktigast för att hur

m̊anga läser texten? det är inte jättem̊anga som läser texten. Vissa gör det, men

det du börjar med är att kolla p̊a bilderna, gillar du bilderna d̊a läser du texten

s̊a det finns ju olika kategorier. Men kommer jag hem till en journalist som kan

m̊ala, d̊a vet jag at det här blir tufft för här ska texten vara perfekt och här ska

bilderna kännas jättebra. Sen s̊aklart, är priset förmodligen ocks̊a viktigt för det

är viktigt för alla. Men s̊aklart, där kan man ju stoppa in dem i olika segment.

Det handlar ju snarare om vilka människorna är som vi kommer hem till, det

är sv̊art, där finns det ju en uppsjö av personligheter, men jag tycker att man
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kan se en tydlig segmentering i vad kunder tycker är viktigt.

O: När det gäller just nöjdhet med priset, har kunderna en bild när du kommer

in i processen/när de anlitar en mäklare om vad de skulle vara nöjda med? Eller

hur mycket skulle du säga att de kan och kan förställa sig?

I.3: De har ju alltid gjort ett förarbete, sen har vissa gjort ett gediget förarbete

och vissa har bara slagit p̊a Boli och sen fick man fram en siffra och det räckte.

S̊a det handlar om vilken kravspec de har ocks̊a. Kommer jag in genom dörren

vet jag alltid att kunder har n̊agonting, sen kanske jag kan ändra det innan jag

ställer fr̊agan. För jag ställer inte fr̊agan direkt; ”vad tycker du din egenbostad

är värd?”, jag presenterar allt vad jag tycker, men jag säger inte vad jag tycker

den är värd, utan jag presenterar vad marknaden säger. Sen säger jag alltid;

”vad tycker du lägenheten är värd, vad har du för förväntningar?” och d̊a f̊ar

jag alltid svaret direkt, ”säg först du!”, ”nej nej, jag har ju mitt facit, jag har

det här” och s̊a pekar jag p̊a mitt papper, för under mitt papper är det samma

statistik som jag nyss har visat dem som jag kommer visa igen och s̊a kommer

jag förklara den. Och d̊a säger de alltid; ”jaha, s̊a du kan inte ändra dig?”, ”nej,

den kan jag inte”. Jag har ju all statistik här under och jag spelar aldrig upp

en drömniv̊a s̊a jag g̊ar bara p̊a marknadsvärdet. S̊a säger de, de kanske hade

3,7 (miljoner SEK) när jag kom in genom dörren, sen har jag pratat om allt

och den är värd egentligen 4,0 (miljoner SEK), de har de inte vetat för de har

okunskap. S̊a när jag d̊a ställer fr̊agan s̊a brukar de säga; ”ja, vi tänkte ju 3,7

(miljoner SEK) men nu när du har g̊att igenom allt det här och visat upp vad

Lisa grannen s̊alde för och vad Bertil där borta och dia tio senaste Fredrik och

hur marknaden är just nu, budet, konkurrensen, ja d̊a känns det plötsligt som

3,9 4,0 (miljoner SEK) är n̊agot som jag tänker mig”, ”ja, jättebra Lisa” säger

jag och s̊a vänder jag p̊a statistiken och s̊a förklara jag den väldigt noggrant och

s̊a är det kanske just 3,9 - 4,0 (miljoner SEK) som jag ville att de skulle komma

till. Är vi inte där, jag ville till 4,1 - 4,2 (miljoner SEK), d̊a f̊ar jag pusha upp

dem ännu mer. S̊a ja, jag tycker att de har gjort ett förarbetet innan men sen

är det väldigt stor skillnad p̊a hur stort förarbete de har gjort.

O: Kan du se n̊agot mönster vilka som träffar hyfsat rätt och vilka som inte gör

det och vad som skiljer dem åt?

I.3: Jag tycker väl att l̊agrisktagarna automatiskt som blir de som är p̊alästa

som automatiskt kan bli de som är högrisktagare om man har mest kunskap som

jag sa tidigare. de är ju förberedda och har väldigt bra realistisk niv̊a. Och de är

ocks̊a öppna för det, de säger inte ” det är 3,7 (miljoner SEK)” utan ” jag ser att

det har s̊alts mellan 3,4 - 3,5 (miljoner SEK) upp till 3,7 - 3,9 (miljoner SEK)

och sätter jag min lägenhet i förh̊allande till det, ja den här ligger p̊a v̊aning tre,

inte högst upp inte längst ner s̊a jag tänker min n̊agonstans där i mitten och f̊ar

jag mer s̊a bir jag jätteglad osv. Det är ju en l̊agrisktagare, sunt tänk, kunskap,
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p̊aläst, lyhörd p̊a vad jag säger, automatiskt kan vi bli en högrisktagare för att

vi har rätt kunskap. S̊a den vinklingen tycker jag, det är s̊a det ska vara. Sen är

det inte alltid s̊a.

O: Vilka är de vanligast informationskällorna som kunderna använder?

I.3: Webben. Och d̊a pratar vi Hemnet, Boli, grannar, allts̊a inte digitalt. Men

digitalt är väl den största källan. hemsidorna där bostadsannonserna ligger ute

och säljs. Sen kommer vi till de här personliga faktorerna och där kanske man

träffar väninnan p̊a dagis som s̊alde en likadan lägenhet för ett visst pris, d̊a

borde jag ocks̊a f̊a det. D̊a tycker jag återigen att man inte är tillräckligt p̊aläst.

D̊a lyssnar man bara p̊a n̊agonting. ”Hur var den lägenheten, den l̊ag ju högst

upp med terrass, fr̊agade du det? Nähä, det gjorde du inte..” s̊a att... ”Den

var ju 88 kvadratmeter och det är ju min ocks̊a” och d̊a borde den g̊att för

likadant, och där är vi tillbaka till kunskapen. S̊a ja, jag tycker väl att digitalt

- största källorna, via bostadsannonserna eller sajterna och sedan är det via

bekantskapen, ryktesspridningen.

O: Är folk mycket p̊averkande av vad de köpt den (bostaden) för?

I.3: Generellt nej, för man bor i sin bostad med än kanske ett år. Och som

marknaden varit i Sverige de senaste fem åren har det varit jättebra ett år, ett

år, ett år... Nu, 2016-2017, s̊a ja d̊a är det mycket mer vad vi köpte för. Den

jag skriver p̊a 13.00, den jag skriver p̊a kl. 20.00 i kväll, b̊ada de tv̊a köpte av

mig förra året och antingen separera eller köper större nu, och d̊a handlar det

bara om egentligen om att f̊a igen pengarna. Och de är p̊alästa, annars hade de

inte sagt det! Annars hade de sagt; ”Fredrik, generellt g̊ar ju marknaden upp

kanske 5-10% s̊a det innebär ju att vi borde f̊a det här, s̊a hade de sagt om

de inte var p̊alästa. Men b̊ada tv̊a som vi skriver p̊a ikväll p̊a förhandsvisning,

allts̊a vi ska inte genomföra visningarna har vi f̊att ungefär 100 000 (SEK) över

vad de köpte för förra året och de är jättenöjda, de är superglada. Allts̊a, de är

p̊alästa.

O: Det var v̊ara fr̊agor. År det n̊agot du anser att vi har missat som är relevant

när det gäller risk eller inställning till risk?

I.3: Inställning till risken tycker jag handlar väldigt mycket om säljarna säljer

först eller köper först. Där baserar de ju. De som kommer in och säger - ”Fredrik,

vi säljer först”, de sitter lutade bak̊at och känner sig ganska lugna för de har

inte bundit upp sig till n̊agonting. Det handlar ju om miljoner och vi tjänar ju

inte miljoner, s̊a det handlar ju om enorma l̊an som är l̊atsaspengar egentligen.

S̊a de som säljer först de tycker är mycket enklare att vara l̊agrisktagare eller

vara sunda med. Högsrisktagarna, det är ju de som är riktigt pressade ofta d̊a,

och de har köpt först.
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O: Förutom att de har ett pris de kanske m̊aste n̊a upp till d̊a, är de stressade

över timing, bankrelationer etc.?

I.3: Timing, inte bankrelationer. Bankrelationer idag har blivit mycket mer di-

gitaliserat än vad de var, de vet ju knappt vad sin bankman heter vilket m̊anga

blir frustrerade över, tycker är d̊aligt. Men de har ocks̊a först̊att att det är s̊ahär

det är s̊a vi f̊ar anpassa oss. Men timingen, sportlov, v̊ar höst, jul nẙar, sommar

- s̊adana saker är ocks̊a viktiga aspekter. Och där har vi ocks̊a, högrisktagarna

kliver ju inte ut p̊a sommaren. L̊agrisktagarna, de kan kliva ut i juni och sälja

sin för de har inte s̊a, de kalkylerar inte med de. Nu hade jag n̊agra, jag tyckte

deras lägenhet var värd 4,5 (miljoner SEK) men de har räknat p̊a 4 miljoner

(SEK) och tagit l̊anelöfte p̊a att de ska f̊a den s̊ald för 4 miljoner (SEK). Och

jag tror de kan f̊a den s̊ald för 4,3 - 4,7 (miljoner SEK). Det är ju fantastiskt,

s̊a tycker jag man ska räkna idag. Och s̊a bör man kalkylera en boendekalkyl p̊a

kanske 3 %. Idag räknar vi p̊a; ”kan man f̊a 1,10 %, 1,20 - 1,50 % s̊a vore det

fantastiskt”. Ja, men hur länge har vi den? S̊a att räknar man p̊a 2,5 % - 3 %

d̊a tycker jag man är kaxig om man räknar p̊a det och har r̊ad, för det är det

inte alla som har.

A.4 Intervju med fastighetsmäklare, intervjuperson 4

Datum: 24 mars 2017, 13.30

Plats: Erik Olssons kontor p̊a Sveavägen 147 i Stockholm

Längd: 23 min

Intervjuare: Amanda Nilsson (A) Intervjuperson: Intervjuperson 4 (I.4)

A: Vilka är enligt dig de största och mest överhängande riskerna som en säljare

st̊ar inför vid en bostadsförsäljning?

I.4: Det beror ju lite grann p̊a vilken situation säljaren befinner sig. S̊a är det en

säljare som har gott om tid, det vill säga ska sälja först, och köpa sen, d̊a är det

ju inte s̊a stora risker involverade för att man har god tid p̊a sig att bearbeta

marknaden, man kan egentligen släppa lägenheten när säljaren känner sig nöjd.

S̊a vida man inte har ”stylat”, ”proffsstylat”, lägenheten för d̊a blir det ju, det

blir ju fler kostnader – mer styelingkostnader om man ska pausa affären och

försöka fler omg̊angar, eller en omg̊ang till. Men har man s̊alt först, d̊a finns

det ju faktiskt en jättestor risk, speciellt i en s̊adan här marknad där det är lite

svajigt att man inte f̊ar lika mycket för lägenheten som man har förväntat sig,

kanske är tvungen att sälja lägenheten p̊a en lägre niv̊a än vad man har tänkt

sig. Och i värsta fall att det blir problematiskt med finansieringen för sitt köp

som man har gjort.
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A: Kan du se n̊agra fler risker än de ekonomiska som man gärna först kommer

att tänka p̊a för säljaren?

I.4: Nä, inte. . . .

A: Jag tänker exempelvis trygghetsaspekter och att en tidsaspekt är kopp-

lat.

I.4: Ja, tidsaspekten är ju väldigt kopplat till, det är i alla fall vad jag har

märkt, att har man inte köpt n̊agonting har man ju inte br̊attom, d̊a är de ju

inte stressade. Men har man köpt n̊agonting, d̊a finns det ju inte gott om tid

och d̊a kan de absolut vara oroliga att tiden inte räcker till att den är knapp

och att de känner sig stressade över det. S̊a de vill f̊a till en snabb försäljning

och att det är väldigt viktigt att det är minst lika viktigt, eller kanske till om

med viktigare, för i vissa fall, eller kanske ganska många fall, s̊a m̊aste de ju

f̊a s̊alt lägenheten innan de tillträder den nya. I andra fall f̊ar de lösa det med

byggl̊an osv. och det är ju inte s̊a kul för det är ett dyrt alternativ och alla

kanske inte ens kan f̊a det. S̊a tiden, om man har s̊alt först eller köpt först, där

kan det absolut spela jättestor roll. Och sedan det här med att känna sig trygga

i en affär, ja absolut, det är olika, men vissa behöver absolut känna att man

h̊aller dem i handen, speciellt äldre. Men det är inte bara äldre! Jag har ju en

säljare nu och hon är ju väldigt s̊a att man m̊aste verkligen ta extra mycket tid

att förklara och lugna ner henne för hon liksom nojar upp sig varje steg inför

försäljningen. S̊a att för henne, jag tror att hon valde mäklare väldigt mycket

baserat p̊a vem hon känner förtroende för.

A: P̊a vilka sätt skulle du säga att ett klassiskt risktagande eller riskundvikande

karaktäristik uttrycks mest tydligt i beteende? Hur märker man om en person

är lite mer risktagande eller inte. Till exempel, ett klassiskt exempel; sälja innan

visning?

I.4: Ja precis, man märker ju det, det är ocks̊a beroende p̊a vilken situation de

är i livet. Även om det är personer som gillar kanske att ta en större risk för

att f̊a bättre betalt, har de barn, d̊a märker jag att de blir mycket försiktigare.

S̊a även om de egentligen skulle vilja sälja först för att verkligen säkra att f̊a

maximalt betalt s̊a väljer de, för det blir för stort stressp̊aslag att de inte vet

vart de ska ta vägen med hela familjen och barnen, s̊a d̊a väljer de att köpa

först änd̊a. Men jag skulle säga att är de lite mer villiga att ta risk s̊a säljer

man första, absolut, för man beh̊aller kontrollen över affären, s̊a det är ju det

bäste sättet att f̊a bäst betalt, det är ju att släppa sitt först och sedan f̊ar man

ta det d̊a att man kanske inte hittar n̊agot i tid och i värsta fall f̊ar man ta det

d̊a att man kanske inte hittar n̊agot i tid och i värsta fall f̊ar man styra upp

n̊agot mellanboende, eller ha is i magen och verkligen hoppas p̊a att man hittar

n̊agonting innan man ska flytta ut.
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A: Men l̊at säga att du kommer i ditt första möte med kund, kan du p̊a n̊agot

sätt baserat p̊a kundens beteende avgöra direkt om det är en mer risktagan-

de eller riskundvikande person, kan du se n̊agra typiska beteenden eller ka-

raktäristiska...?

I.4: Mycket är ju undermedvetet s̊a att man tänker inte p̊a det man bara snap-

par upp signaler. S̊ahär, vi tar ju väldigt bra betalt för v̊aran tjänst och man

märker ju beroende p̊a vad som sägs och s̊a om personen i fr̊aga är väldigt s̊adär

arvodesorienterad. En person som vill ha en väldigt trygg affär är ju mindre

känslig för arvodet s̊a där är en ganska bra indikator där de vill ha kvalité, de

vill ha säkerhet, de vill känna sig trygga. Men det kan ju ocks̊a va at man verk-

ligen har s̊alt in det ocks̊a, att de kommer f̊a maximalt betalt. Det där är lite

sv̊art, men ställs det väldigt mycket fr̊agor kring hur affären g̊ar till och hur man

sköter vissa delar, d̊a kan ju det vara ett tecken p̊a att de behöver mycket. . . ,

att de vill känna sig trygga.

A: Hur skulle du säga att du generellt sätt uppfattar dina kunder, är de generellt

mer risksökande eller riskundvikande och kan du se n̊agra speciella mönster i

det här, till exempel n̊agra kundgrupper som tenderar att var mer risksökande

eller riskundvikande s̊adär?

I.4: Det där är s̊a olika för det är helt olika hur man är som person. S̊a en period

kan jag tycka att jag g̊ar p̊a möten och det är väldigt m̊anga som vill sälja först

och liksom och ta en större risk och f̊a bättre betal. Men s̊a kan det vara perioder

d̊a jag kanske träffar m̊anga barnfamiljer och de är ju s̊a mycket försiktiga och

det är ovanligt att de faktiskt vill sälja först. Ibland s̊a lyckas man övertala dem,

men det är mycket sv̊arare att övertala barnfamiljer att släppa sin bostad först.

SÅ där är det ju en stor skillnad faktiskt.

A: Du nämnde ålder där innan. . .

I.4: Ja, äldre där ocks̊a, men de tycker jag inte alls är lika sv̊ara, de kan vara vil-

liga att ta en risk. För de är ocks̊a mycket mera, de ska ju ofta pensionera sig och

där kan faktiskt det här ekonomiska väga tyngre för de behöver f̊a loss s̊a mycket

pengar som möjligt. Det är kanske, antagligen, den sista bostadsförsäljningen

de gör, s̊a det är väldigt viktigt för dem att de f̊ar loss mycket pengar och därför

kan det faktiskt. . . , de kan absolut tänka sig m̊anga g̊anger att sälja lägenheten

först om de faktiskt f̊ar bättre betalt p̊a det sättet.

A: Vad skulle du säga, enligt din egen uppfattning, är folk för generellt sett, tar

de för mycket risker eller för lite risker jämför med där de skulle f̊a den optimala

försäljningsprocessen helt enkelt?

I.4: Rent generellt tror jag nog att man tar för lite risker, men jag först̊ar, det

är ju inte barnfamiljer utan det är ju även singlar och yngre säljare ocks̊a som
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känner att det finns s̊a d̊aligt med lägenheter. Nu har ju det verkligen ökat

p̊a rejält precis den senaste tiden, men det har varit extremt l̊agt utbud, eller

l̊agt utbud i alla fall innanför tullarna där jag är verksam, och d̊a är det ju

jätteläskigt att sälja sin lägenhet först när man inte har hittat n̊agonting själv,

och man kanske har letat väldigt länge. D̊a liksom, möjligheten eller chansen att

man hittar n̊agonting innan man ska tillträda eller innan man ska flytta ut efter

försäljning, den ä ju inte s̊a jättestor och det känns ju obehagligt. Vissa tycker

att, antingen har de sv̊art att styra upp ett mellanboende och för dem, jag tror

att de vill inte ta den risken. S̊a att därför ”safear” man och över lag, tycker

jag, s̊a ”safear” alldeles för mycket, men det har med det l̊aga utbudet att göra.

Oj, jag h̊aller p̊a att tappa rösten, har varit p̊a s̊a m̊anga möten idag. . . Om det

är stort utbud, d̊a är det tvärt om faktiskt. Jag vill ju kanske som mäklare att

de ska ta större risker änd̊a, men d̊a är de ju inte alls lika försiktigt utan m̊anga

kanske vill, utan övertalning, sälja först.

A: Vad skulle du säga att dina kunder värderar och prioriterar mest hos dig

som mäklare?

I.4: Jag tror faktiskt att de flesta väljer mig för att de tror att de kommer f̊a

maximalt betalt med mig.

A: S̊a den ekonomiska. . .

I.4: Ja, och att de betalar väldigt dyrt för det. Nu p̊a grund av att det har varit

en svajig marknad, det har varit väldigt l̊agt utbud s̊a det är huggsexa om de

försäljningar som finns, s̊a vi har ju f̊att feedback fr̊an säljare och s̊a att det är

vissa mäklare nu i innerstan som erbjuder sin tjänst för ingenting, och d̊a är

ju inte vi helt plötsligt dubbelt s̊a dyra utan tre g̊anger s̊a dyra. S̊a väljer man

en mäklare p̊a Erik Olsson s̊a är det väldigt mycket för att man tror att man

kommer f̊a mycket bättre betalt. Men sen s̊a tror jag att vissa absolut väljer

mig p̊a grund av att de känner ett större förtroende, att jag kommer styra upp

affären ordentligt ”by the book” liksom.

A: Vad skulle du säga är de viktigaste faktorerna för att en kund ska bli nöjd

och kan du se n̊agra skillnader p̊a de här faktorerna mellan olika m̊algrupper?

När blir olika m̊algrupper nöjda?

I.4: Jag tror att, ja vi är ju hela tiden där med barnfamiljer och yngre och

äldre. . . Jag tror att, behöver man mer trygghet som när man ansvara för en

stor familj, inte bara sig själv utan familj och barn, d̊a är liksom att mäklaren

har hanterat hela affären, att det har flutit p̊a smärtfritt, inga problem, det tror

jag har en mycket, mycket större betydelse för till exempel barnfamiljer är till

exempel singelhush̊all, till exempel. Men för den sakens skull betyder de inte. . . ,

de vill ju inte ha problem och att det inte flyter p̊a smärtfritt heller, men de är

inte lika känslig för det. Där är det mycket mer att de vill att man ska ta betalt

128



s̊a bra som möjligt. Jag vet ju till exempel med en säljare jag hade, och jag sa

det, det var precis i slutet av budgivningen och det var mellan tv̊a budgivare,

och jag tror att i slutet det kanske skiljde sig kanske, allts̊a flera tio tusen, det

kanske var 30 000 (SEK) upp̊at 50 000 (SEK) kanske, jag kommer inte ih̊ag

exakt, men l̊at säga att det var kanske 30 000 (SEK). Och jag sade det att den

budgivaren känns lite, han är lite svajig, jag rekommenderade faktiskt att ta

det lägre budet för att hon kändes mycket mer stabil, men d̊a valde han änd̊a

att ta det högsta medans jag tror att en annan, och han är ju mer riskbenägen

och det kände jag ju liksom, det är han. . .

A: Hur kände du det?

I.4: Nä men du vet, pratade väldigt mycket pengar, priset. Man märkte att det

absolut är det viktigaste att f̊a bäst betal, han ville ha s̊a bra betalt som möjligt

för lägenheten helt enkelt. Jag tror att hade det varit en mindre riskbenägen

säljare s̊a hade de lyssnat p̊a mig och tagit budgivaren under. Nu fick vi avhopp,

s̊a d̊a blev det änd̊a budgivaren under, han som hade lagt det högsta budet drog

tillbaka det och hoppade av.

A: Hur kunde du, när du sa att han verkade svajig. . . ?

I.4: han var knepig, du vet, han ställde extremt ifr̊agasättande, du vet, och

hela tiden tyckte att han betalade för mycket för lägenheten men skulle änd̊a

fortsätta buda. Du vet, det kändes liksom inte bra, man märkte att han tyckte

själv att han betalade för mycket för lägenheten men kunde änd̊a inte l̊ata bli,

han ville verkligen ha den. Men s̊a ångrade han sig, han fick kalla fötter p̊a

slutet.

A: Är det vanligt?

I.4: Nä, det är inte s̊a vanligt, och jag märkte ju liksom under budgivning, jag

bearbetade ju änd̊a honom för jag ville ju liksom även om han va svajig, ha var

honom som budgivare. Men jag sade p̊a slutet till säljaren att jag tycker att vi

ska skriva med budgivare tv̊a, det vill säga budgivaren under änd̊a, för att han

är lite knepig.

A: Men var det bara de tv̊a kvar i processen d̊a p̊a slutet?

I.4: Yes.

A: Hur kände budgivare tv̊a inför det d̊a, för det är ju ocks̊a en aspekt om man

har byggt en trappa. . . ?

I.4: Ja precis, och det är väldigt lätt att man tappar allting p̊a slutet för d̊a

kan hon bli nojig, ”aha, varför vill inte han skriva p̊a helt plötsligt nu?”, men

det löste sig. Men det var inte. . . , hon började ju ocks̊a ställa massa fr̊agor och

det först̊ar jag, det skulle jag ocks̊a tycka var märkligt. Men jag lugnade ner
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henne och sa ”du f̊ar ju budförteckning och hans kontaktuppgifter s̊a du kan ju

ringa och höra med honom efter kontraktsskrivningen och han är lättillgänglig

s̊a du kommer f̊a kontakt med honom p̊a en g̊ang s̊a f̊ar han bekräfta det jag

har berättat”, men hon kände sig trygg med det.

A: Det är en annan intressant aspekt det här med var slutpriset hamnar och

var säljaren p̊a n̊agot sätt har sin nöjd-niv̊a. Har du n̊agon teori om varför olika

säljare är nöjda med olika niv̊aer om du först̊ar vad jag menar? Vissa är kanske

nöjda med utg̊angspris plus 100 000 (SEK) medan andra har en mycket högre

s̊adan niv̊a, kan du se n̊agra mönster där?

I.4: Det enda mönster som jag kommer p̊a det är faktiskt hur man är som person.

Är man väldigt ödmjuk och realistisk d̊a har man realistiska förhoppningar och

blir d̊a glad för allt överskjutande medans om man liksom, ja, inte är speciellt

ödmjuk och girig s̊a kan man ha helt sjuka förväntningar och ocks̊a jämföra sin

lägenhet med kanske mot en vindsv̊aning som kanske s̊aldes i föreningen och s̊a

m̊aste man förklara det att man m̊aste jämför likvärdiga objekt, att det g̊ar inte

att jämför vad en annan lägenhet i föreningen har g̊att för om det är en helt

annan typ av lägenhet. S̊a att faktiskt att det är kopplat mer till hur man är

som person, och jag menar det kan ju vara oavsett var man är i livet om man

har familj eller är singel du vet.

A: Skulle du säga att folk generellt sett har en bra uppfattning om värdet p̊a

deras egna lägenhet ligger?

I.4: Ja, jag tycker faktiskt det, det börjar bli bättre. Jag tycker att i början när

jag började mäkla kunde det verkligen vara. . .

A: Hur länge har du arbetat?

I.4: Fem år ungefär. D̊a kunde det verkligen vara m̊anga som hade helt sjuka

förväntning, men nu s̊a tycker jag änd̊a att allmänheten har rätt bra koll. Men

man kan ju absolut stöta p̊a personer som förväntar sig helt sjukt mycket än

vad de borde.

A: Men vad tror du det beror p̊a att det har blivit bättre?

I.4: Jag vet inte, kanske att de liksom är mer insatta, man märker ju bara med

styling att det har ju ocks̊a, ökat allts̊a mycket mer än när jag började. När

jag började var det ju inte alls lika mycket som det är nu och det blir ju bara

vanligare och vanligare. S̊a att det är ju liksom, allmänheten är lite mer, har

utbildat sig lite mer gällande försäljningar, vad som krävs, och har bättre koll p̊a

vad man ska göra d̊a för att f̊a bäst betalt och även d̊a satt sig in i vad likvärdiga

objekt g̊ar för s̊a att de vet vad de har att förvänta sig gällande sin egen bostad.

Ja jag ser en s̊adan tendens att allmänheten har blivit bättre.
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A: Jag tror att det var alla fr̊agor jag hade faktiskt, tusen tack för att du tog

dig tid!

A.5 Säljarintervju med intervjuperson 5 & intervjuperson 6

Datum: 4 april 2017, 17.30

Plats: KTH Biblioteket, Osquars backe 31, Stockholm

Längd: 45 min

Intervjuare: Amanda Nilsson A:, Oskar Alvfors O: Intervjuperson: Intervjuper-

son 5 (I.5) & Intervjuperson 6 (I.6)

A: Ja, men ska vi köra ig̊ang d̊a eller?

O: Det gör vi.

A: Till att börja med, ni har s̊alt er bostad nyligen har jag först̊att.

I.5: Ja, tv̊a veckor sen.

A: Kan ni berätta lite om varför ni valde att sälja.

I.5: Ja, vi har bott i en tv̊a i fem år p̊a 46 kvadrat som vi började känna att vi

började växa ur, att vi ville flytta till n̊agonting större, s̊a vi hann först kolla p̊a

hus i en period men sen har vi insett att det har varit lite för dyrt och s̊a hittade

vi en lägenhet som vi köpte för, en m̊anad sen blir det väl nu ungefär, och d̊a

s̊alde vi v̊ar lägenhet. Vi har förberett en försäljning av lägenheten ända sen i

september typ. Förberett med mäklare och foton och s̊adär s̊a det var egentligen

bara att trycka p̊a knappen när vi väl köpte n̊agonting.

A: Okej, s̊a ni förberedde själva försäljningsprocessen innan ni köpte?

I.6: Ja, precis. Vi ville änd̊a köpa först för att det känns inte som att det är

supersv̊art att sälja en tv̊aa vid Danderyds sjukhus p̊a tunnelbanelinjen liksom.

Det kommer g̊a. Framförallt när vi tittade p̊a hus, det kom inte ut s̊a himla

mycket. Det kan g̊a veckor och m̊anader innan det kommer n̊agot som ens mat-

char i v̊ara sökfilter liksom. Och d̊a kändes det som att vi m̊aste hitta vad vi

vill ha först liksom. Det är sv̊arare att köpa ett hus än att sälja en tv̊aa.

I.5: Och samtidigt ville vi vara redo med alla mäklarfr̊agor innan vi köpte s̊a att

vi bara kunde trycka p̊a knappen och det kunde g̊a fort när vi väl hade köpt

n̊agonting.

O: Hur tänkte ni kring ekonomin där d̊a? För ni säger att ni tyckte det var

lättare att f̊a den s̊ald än att hitta exakt rätt när ni skulle köpa, s̊a ni valde att

s̊a att säga köpa först. Men hur tänkte ni kring s̊a att säga vad ni skulle f̊a ut

fr̊an eran försäljning d̊a?
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I.5: Allts̊a vi hade ju en värdering, när vi kollade vilken mäklare vi skulle

använda oss av i försäljningen hade vi tror jag tre mäklare hemma hos oss,

och alla gav oss varsin värdering av lägenheten och de gav i princip samma

värdering plus minus hundratusen. 2,7 (MSEK) plus, minus hundratusen eller

n̊agot s̊ant där. Den värderingen fick vi och s̊a har vi räknat när vi räknat p̊a

vad vi ska köpa s̊a har vi räknat p̊a lägsta möjliga.

I.6: Allts̊a det lägsta i spannet har vi sagt att det m̊aste vi kunna klara. Att det

finns änd̊a en sannolikhet att det kan bli s̊a. Sen hoppas vi att vi f̊ar mer d̊a blir

det lite extra renoveringspengar eller en ny soffa eller s̊a.

I.5: S̊a den begränsande faktorn har d̊a varit kontantinsats liksom. Vilken vinst

f̊ar vi ut om vi f̊ar det lägsta möjliga och räcker det till en kontantinsats s̊a att

vi kan h̊alla oss under 85 % bel̊aningsgrad utan att behöva ta n̊agra former av

s̊ana här l̊an utan säkerhet för att täcka upp.

O: Just det, s̊a men ni tänkte att det som mäklaren sa som ”worst case”, ris-

ken att det skulle bli värre än det, det s̊ag ni inte som n̊agon överhängande

risk?

I.6: Allts̊a, den tog vi ju. Den risken s̊aklart, men..

I.5: Vi tolkade den risken som väldigt l̊ag. Speciellt ju längre tiden gick, för

den här värderingen fick vi i september, sen efter det har det s̊alts lägenheter

som är likadana som v̊ar s̊a ju längre tiden gick, ju säkrare blev vi ju p̊a v̊aran

värdering.

I.6: För de s̊aldes för högre än den här lägsta niv̊an och ja men s̊a, flera g̊anger

i näromr̊adet och ocks̊a exakt likadana lägenheter. Ja, men framförallt tror jag,

p̊a tunnelbanelinjen, det är jättenära till KTH, det är jättenära till SU, det är

jättenära att ta sig till liksom överallt där du vill jobba norr om stan för det

g̊ar alla bussar, det g̊ar t̊ag det g̊ar dessutom tunnelbana. En tv̊aa passar för

tv̊a som vi utan barn, det passar för tv̊a som har separerat, det passar för äldre

som ska flytta igen, det finns m̊anga m̊algrupper, s̊a det kändes inte som att vi

hade en sv̊ar lägenhet. S̊a den var vi egentligen aldrig oroliga för.

A: Vad var ni mest oroliga för innan försäljningen? Försök tänka er in nu, nu

sitter ni med facit i hand men försök tänka er in i hur ni tänkte och tyckte innan

försäljningen. Vad var det som var det mest kritiska?

I.6: Jag tror min största oro var just s̊ahär om man inte skulle f̊a s̊a m̊anga bud

och man skulle hamna i det här lägre spannet, var g̊ar gränsen för om man ska

ta det eller inte. Ska man v̊aga vänta tv̊a veckor och försöka igen, eller ska man

tänka att det här är det man f̊ar liksom. Och den diskussionen oss emellan, att

vi inte skulle vara överens i det om jag sa att jag tycker att det här är bra,

vi tar det här och du skulle vara kaxigare än jag och säga att du ville vänta.

132



Oavsett vad vi gör d̊a s̊a finns det ju risk att det blir fel och att den andra blir

lite besviken p̊a att man inte tyckte samma liksom.

I.5: Ja, för det vi köpte l̊ag ju ganska l̊angt ner i v̊art spann vad vi hade möjlighet

att köpa. S̊a break-even punkten, vad vi var tvungna att sälja för för att klara av

köpet, den var ganska l̊angt under den lägsta värderingen vi hade p̊a lägenheten

s̊a vi var ju egentligen aldrig oroliga rent ekonomiskt, utan d̊a var det mer hur

mycket f̊ar vi över och klarar av att lägga in i kontantinsats för att sänka v̊ara

m̊anadsavgifter.

I.6: Det hade ju varit större oro om vi hade köpt ett hus eller radhus. Nu safeade

vi ju, vi köpte en trea och vi har en tv̊aa och b̊ada har fasta jobb.

I.5: S̊a vi var väl aldrig egentligen jätteoroliga över att den ekonomiska biten

inte skulle h̊alla ihop, det var vi aldrig oroliga för.

O: Men vad var anledningen till att ni valde att köpa en lägenhet änd̊a? Var det

framförallt den ekonomiska biten?

I.5: Ja det är ju den ekonomiska aspekten, absolut.

I.6: Det hamnar ju i, vad du f̊ar kontra allts̊a vad det kostar kontra hur l̊ang

pendlingstid du f̊ar till jobbet, var du hamnar liksom. Det är klart att vi har r̊ad

att köpa ett hus i en Stockholmsförort, det har vi men är det värt att pendla

en timme om dan, nej det tyckte inte vi när det bara är vi tv̊a, när det är inga

barn att ta hänsyn till. Nejmen d̊a är det ju inte värt att lägga de timmarna

p̊a pendling, och är det d̊a värt att köpa ett radhus som kanske, med pytteliten

tomt, som kanske inte riktigt är det vi egentligen ha. För vi vill egentligen ha

en villa med en egen trädg̊ard, en frist̊aende villa liksom, är det d̊a värt att

kompromissa och köpa ett radhus och ocks̊a f̊a pendlingstiden. Nejmen tillslut

s̊a blev det att vi kände att det är inte riktigt värt att kompromissa s̊a. D̊a är

det bättre att vi skiter i det helt, bor i lägenhet i n̊agra år till och sen har vi ju

änd̊a en tanke om att vi ska köpa ett hus n̊agon g̊ang sen, men d̊a har vi inte

lagt timmar p̊a att sitta p̊a varsin buss.

I.5: S̊a det var b̊ade tiden, den ekonomiska möjligheten, eller de ekonomiska

medel vi hade gav oss inte möjligheten att bo p̊a det avst̊andet i det huset där

vi kände att vi ville. S̊a d̊a blev det lägenhet istället.

I.6: För nu f̊ar vi ju en fin lägenhet som vi vill ha, det finns ju fördelar och

nackdelar med b̊ade hus och lägenhet. Och fördelarna med lägenhet har vi i den

här lägenheten, och d̊a har vi ju givetvis ingen egen tomt och det man f̊ar med

hus, men vi har å andra sidan väldigt m̊anga andra fördelar.

A: Du nämnde innan där, den här lägsta niv̊an där man st̊ar vid beslutet: ska

man sälja nu eller ska vi skjuta upp det. Var det n̊agonting ni pratade om innan.
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Satte ni ut en s̊adan niv̊a, eller var det mer n̊agonting ni hade p̊ag̊aende tankar

kring.

I.5: Ja, vi satte väl i princip en s̊an niv̊a. Vi sa väl i princip att vi säljer inte i

första läget vid första visningen om vi inte f̊ar den här summan s̊a kommer vi

förmodligen, ja vi sa det ju inte helt skarpt, men förmodligen dra tillbaka och

köra en till visning.

A: Var det baserad p̊a vad ni tyckte att den var värd eller vad mäklaren hade

sagt, eller vad baserade ni den p̊a?

I.5: Vi baserade den p̊a försäljningar som hade skett, för det har änd̊a s̊alts en

del. Sen i november s̊a har det s̊alts tv̊a eller tre likadana lägenheter som vi

har.

I.6: För en väldigt, för typ lika mycket.

I.5: Ja det var ett väldigt litet spann, s̊a d̊a kände vi att f̊ar vi inte det s̊a drar

vi tillbaka och provar igen. För vi kommer i alla fall inte f̊a s̊a mycket värre d̊a

utan d̊a är det värt att göra en till runda för att kanske f̊a upp lite till.

O: Innan ni kopplade in mäklarna i det här, hade ni n̊agon s̊a att säga bestämd

tanke om värdering och s̊ant, och stämde den sen överens om vad mäklarna

sa.

I.6: Jag tror att jag var mera pessimistisk. Jag v̊agade inte tro att vi skulle f̊a

s̊a mycket som mäklarna värderade den till. Nej, jag trodde att mäklarna skulle

värdera lägre för att safea, och jag trodde ocks̊a att vi skulle f̊a lite mindre än

vad vi fick. Men det var ju ocks̊a som sagt ett halv̊ar tidigare. Hade jag sett

de försäljningarna som gick s̊a hade jag nog blivit lite kaxigare. Men jag tror

generellt att jag var fegare.

I.5: Du var inte lika positiv som jag var värderingsmässigt i alla fall, men d̊a

hade jag följt, jag tror ocks̊a jag hade följt lite bättre de försäljningar som hade

varit. Plus att jag hade en s̊an här internetvärderings, booli ja, de skickade mail

till mig en g̊ang i kvartalet och uppdaterade värderingen p̊a lägenheten. Och

den bilden är ju överdrivet positiv, om man drog bort lite fr̊an den s̊a hamnade

man. Men vi byggde väl de flesta besluten änd̊a p̊a mäklarens värdering. Innan

dess s̊a hade vi bara lite sm̊a-aningar.

A: S̊a ni hade ingen uppfattning om vad ni själva skulle bli nöjda, eller mycket

nöjda vid, innan ni träffade mäklare.

I.5: Nej, det tycker jag väl inte.

I.6: Allts̊a, jag tror lite att det hänger ihop, vi pratade inte s̊a mycket om det

när vi bodde i lägenheten, vi trivdes där, s̊a det var inte n̊agot vi pratade om

p̊a fredagskvällen. Vad skulle vi f̊a idag om vi s̊alde den nu. Allts̊a, vi var inte
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där, och sen när vi väl började tänka p̊a att flytta d̊a tog vi in mäklare väldigt

tidigt och i samma process som vi pratade med dem började vi prata med

varandra och faktiskt titta, sen har man ju n̊agon ungefärlig bild, men börja

titta exakt hur m̊anga tusen per kvadrat säljs det för här och här och gjorde de

jämförelserna. För det är ju intressant ocks̊a för när vi ska flytta, vad vi skulle

köpa, och började man ju läsa p̊a.

I.5: Och det var ju lite det som var de ekonomiska ramarna att vi pratade

med mäklaren, d̊a fick vi v̊ar ekonomiska möjlighet till vad vi kunde köpa för

n̊agonting, tillsammans med l̊anelöfte fr̊an banken och s̊a där. Men allt det

tillsammans gav ju oss den ramen som vi utgick ifr̊an när vi satte upp de krav

vi hade p̊a nästa boende.

A: Och när ni stod där i den processen d̊a och ville kontakta mäklare, hur gjorde

ni det valet? Eller vilka faktorer prioriterade ni där?

I.5: Oj, det var väldigt slumpmässigt. Vi ringde n̊agra.

I.6: Vi ringde en som var bekant till mig som jag hade pluggat lite med, fr̊an

Erik Olsson. Och sen ringde vi en som har s̊alt mycket i v̊art omr̊ade.

I.5: Svensk Fastighetsförmedling, de vi använde. Eller det var väl inte därför vi

ringde dem.

I.6: Jo det var det väl.

I.5: Var det det? Det kanske det var. Inte specifikt henne, men svensk Fastig-

hetsförmedling.

I.6: En mäklare som vi visste jobbade i omr̊adet.

I.5: Sen var det ju n̊agon dude vi träffade p̊a n̊agon visning.

I.6: Ja, det var n̊agon som erbjöd, i princip. Att liksom, jaa ni är och tittar, ska

ni sälja ocks̊a? Hör av er om ni vill. Ja d̊a gjorde vi det. S̊a det var egentligen

slumpmässigt. Sen pratade vi ocks̊a om vi skulle fortsätta och ta in flera, för

vi hade ju inte liksom pratat med alla mäklarfirmor, men vi kände änd̊a när vi

hade träffat de här tre att det var good enough liksom. Vi tyckte att tv̊a av dem

kändes väldigt bra änd̊a.

A: Baserat p̊a?

I.6: P̊a kunskap och magkänsla. Allts̊a man, det var ju väldigt tydligt med

de tv̊a jämfört med den här tredje att de var p̊alästa p̊a omr̊adet, de själva

berättade.

I.5: De hade större verksamhet i omr̊adet medans den tredje var lite mera. . .

I.6: Han jobbade mer ute i Täby, allts̊a s̊alde mera hus i Täby vilket var det

vi hade varit och tittat p̊a när vi träffade honom. Och d̊a kändes det som att
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han kommer inte att kunna sälja in v̊ar lägenhet lika bra som de andra som

pratar om kvarterskrogen här nere och, ”du vet väl att det är s̊a fint nere vid

vattnet här”. De hade redan de här sales pitcharna klara för sig, och de hade

änd̊a gjort m̊anga visningar och s̊a i omr̊adet, och d̊a känns det som att man

är mera trovärdig i det man säger om man har gjort det flera g̊anger liksom.

Men sen var det mycket magkänsla ocks̊a. Det ska ju kännas bra och man ska

ju känna att det är representativt. Jag hade inte velat ha en s̊an supersäljig till

exempel, för det tycker inte jag personligen, det är inte en s̊an jag vill ställa

fr̊agor till när jag tittar p̊a hus själv. S̊a det är lite liksom egen preferens.

A: S̊a d̊a prioriterar du mer kommunikation, eller personkemi eller?

I.6: Ja men precis, lite mera s̊a. Inte bara prata.

I.5: Och s̊a lite pris eller arvode ocks̊a kollade vi p̊a.

I.6: Ja det kollade vi ju s̊aklart p̊a.

I.5: Nu skiljde det inte jättemycket men änd̊a.

I.6: Men inte bara n̊agon som pratar tusenlappar och hur vi kan dra in s̊a mycket

som möjligt. Det ska inte vara det enda fokuset för en mäklare, jag tycker att

det är viktigt att man pratar om liksom lägenheten och de olika rummen och

omgivningen och s̊a ocks̊a. Att man inte bara är ute efter ”hur mycket kan du

betala, hur mycket kan du betala”?

O: Sen hade ni tagit in mäklare och tagit in mäklare etc. och kom fram till

det här att nu ska vi sätta ett utg̊angspris till försäljning här. Hur gick det

till?

I.6: Mäklaren sa jag föresl̊ar det här priset baserat p̊a en lägenhet som ligger

ute just nu som ocks̊a kommer att ha visning liksom i samma hära, och d̊a är

det smart att man lägger sig lite i närheten. Om ni lägger er mycket högre s̊a

kommer folk reagera, om ni lägger er mycket lägre s̊a kommer folk ocks̊a att

reagera. De ska vara lite i symbios och ni kommer att tjäna p̊a om folk kan g̊a

p̊a b̊ada visningarna samma helg. Det är lite s̊adär som att bilhandlare alltid

ligger bredvid varandra, det är lite praktiskt för d̊a kan ni dra med lite folk

som kanske egentligen är intresserade av den s̊a kanske de tittar in hos er ocks̊a,

men d̊a m̊aste de vara jämförbara. För de är jämförbara inuti, men d̊a m̊aste

de ocks̊a matcha i pris ocks̊a. Och d̊a utifr̊an det hon sa s̊a höjde vi lite, gjorde

vi.

I.5: Ja, det l̊ag ganska l̊agt.

O: Höjde utifr̊an?

I.5: Allts̊a utg̊angspriset
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I.6: Vi tog inte rakt av det hon sa, utan vi tyckte att det skulle vara lite

högre.

I.5: Det var ju marginellt, men änd̊a.

A: Men hur lade ni utg̊angspriset i förh̊allande till värderingen som de hade gett

innan?

I.5: Ganska l̊angt under.

A: Okej, och var det n̊agonting ni, mäklaren föreslog allts̊a ett ännu lägre som

ni sen höjde lite?

I.5: Ja, hon föreslog inte ett jättel̊agt, hon föreslog egentligen inte rakt av

n̊agonting. Hon sa typ s̊a här. Vi hade, lägenheten mitt emot som du prata-

de om den l̊ag ute för 2,6 MSEK, och d̊a sa hon att ni borde lägga er ungefär

samma.

I.6: D̊a sa hon 2,5 MSEK.

I.5: Ja, strax under va.

I.6: 2,2495 MSEK.

I.5: Ja och sen lade vi oss p̊a 2,550.

I.6: Men vi hade d̊a spannet p̊a 2,6-2,8 MSEK.

I.5: I värdering

I.6: S̊a vi lade oss precis under det spannet där.

I.5: Och de senast s̊alda lägenheterna i omr̊adet hade s̊alts för mellan 2,9-3

MSEK, s̊a f̊ar ni en uppfattning om hur l̊angt under. Vi förväntade oss egentligen

att f̊a 2,9 MSEK grundat p̊a de senaste försäljningarna, även om värderingen var

2,7 MSEK, plus minus hundratusen s̊a förväntade vi oss vid försäljningstillfället

2,9 MSEK och sen.

I.6: Eller vi hoppades p̊a det, man kan ju inte säga att vi förväntade oss, du

gjorde kanske.

I.5: Jag gjorde det.

I.6: Jag gjorde inte det. Men vi hade sett att det hade s̊alts för 2,9 MSEK s̊a d̊a

f̊ar man ju änd̊a en känsla av att det är fullt möjligt.

I.5: Och sen lades värderingen p̊a, eller utg̊angspriset, var det 2,550 MSEK.

I.6: Mm. S̊a det var änd̊a i nederkanten av det spann hon hade satt kan man

säga.

O: Hur gick ni sen ut med bostaden rent marknadsföringsmässigt?
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I.5: Hemnet

I.6: Den hade legat p̊a deras s̊ahär läge plus, hette det hos Svensk Fastig-

hetsförmedling, sen de hade varit och fotat den. S̊a den har legat internt hos

dem s̊a hon har f̊att lite samtal d̊a och kunnat pejlat lite med s̊adana potenti-

ella köpare som verkligen är p̊a, för dem är ju ofta inne p̊a mäklarsidorna och

scoutar runt och s̊adär.

I.5: Och fiskar lite p̊a sina egna visningar och s̊adär.

I.6: S̊a hon visste att den fanns och hon hade lite kontakt med oss, hon mailade

oss n̊agon g̊ang och sa s̊ahär ”hej hur är läget, jag tänkte bara säga att det är

n̊agra som har ringt, hur ligger ni till?” typ, och d̊a svarade vi att nej men vi har

inte hittat n̊agot men vi var ju tydliga med henne att ambitionen är att köpa

innan sommaren sa vi i oktober, när vi nu träffade henne, det var n̊agon g̊ang

p̊a hösten. D̊a sa vi att vi hoppas att vi är klara med det här p̊a v̊arterminen

liksom, s̊a hon hade ju n̊agon form av spann och d̊a sa hon ju det s̊aklart till de

här intressenterna, att det troliga är att den kommer att komma upp. Sen när vi

hade köpt s̊a var det ju bara ett knapptryck s̊a l̊ag den p̊a Hemnet eftersom att

det redan var fotat och klart. Alla layouter och s̊a gjorde vi i oktober, godkände

texter och s̊adär s̊a att det var liksom klart. S̊a det var ju väldigt smidigt,

s̊a d̊a var den ute p̊a Hemnet med visning veckan efter s̊a det var ju väldigt

snabbt liksom, smidigt. S̊a d̊a kände vi ocks̊a att vi hade möjlighet, vi skulle

ju hinna göra om det eftersom vi var ute liksom redan veckan efter att vi hade

köpt.

I.5: För Hemnet var ju, när vi lade ut den p̊a Hemnet s̊a var det visning 8 dagar

senare.

A: Och hur, ni hade en visning d̊a efter 8 dagar?

I.5: Det skulle vara en, men nu blev det inte det utan vi s̊alde innan vis-

ning.

A: Ni s̊alde innan visning?

I.6: Vi hade en förhandsvisning p̊a torsdagen och s̊a hade vi tänkt ha visning

söndag och m̊andag, men d̊a var det d̊a n̊agon av de här intressenterna som

hade ringt till mäklaren och hade fr̊agat om de fick ha en förhandsvisning, och

d̊a sade vi till mäklaren att du kan göra som du vill, men v̊ar ambition är att

ha visning som vanligt och ha budgivning för vi har inte br̊attom, s̊a vi är inte

ute efter en snabb affär, utan vi sade det till mäklaren att du kan göra som du

vill, men det ska vara ett jävligt bra bud om det ska vara värt det. Men d̊a sade

hon änd̊a att jag gör det gärna för d̊a hinner jag prata med dem, om det är

en eller tv̊a som kommer p̊a torsdagen s̊a hinner jag verkligen svara p̊a deras

fr̊agor om det är de som är mest intresserade s̊a är det bra att ha givit dem tid
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snarare än att de kommer p̊a en visning p̊a söndagen med massor av andra s̊a

att jag kanske inte ens hinner hjälpa dem liksom. S̊a d̊a skulle det vara tre men

det blev bara en som kom p̊a förhandsvisningen, den p̊a torsdagen.

I.5: Sen lade de ett bud p̊a fredagen, nej de lade det redan p̊a torsdagen tror

jag.

I.6: Ja det gjorde de.

I.5: De lade ett bud p̊a torsdagen p̊a 3 MSEK sen s̊a lade vi motbud och s̊a lade

de ytterligare ett bud.

A: S̊a när var processen klar?

I.5: Lördagen.

I.6: Nej fredagen, vi skrev p̊a fredagen. Snabba puckar

I.5: Vi var dessutom i Alperna.

I.6: Superopraktiskt.

I.5: S̊a vi gjorde klart affären i skidbacken.

O: Men när ni fick in det här förhandsbudet efter visningen, hur gick tankar-

na?

I.6: Ja men d̊a hade ju de, mäklaren hade ju antagligen sagt det att de innan har

s̊alts för 2,9 och den här köparna har inte br̊attom s̊a ni måste liksom matcha

eller toppa det för att det ska vara värt att lägga ett bud innan visning.

I.5: S̊a d̊a lade de 3 MSEK och d̊a sa mäklaren till mig i telefon att de har lagt

3 MSEK, de kanske kan tänka sig att g̊a lite högre men inte upp till 3,1 MSEK

sade hon.

I.6: Det var hennes känsla.

I.5: Och d̊a sade vi att vi återkommer om en stund och s̊a diskuterade vi lite

grann igenom det där och sa att 3 MSEK är änd̊a en rimlig summa för oss att f̊a

under en budgivning ocks̊a eftersom det har s̊alts för 2,9 – 3 MSEK, men det är

ocks̊a s̊a pass högt att det ligger inom v̊art förväntningsomr̊ade. Vi förväntade

ju oss 2,9 MSEK, 3 MSEK var liksom en förhoppning att vi kanske skulle f̊a det

och det kändes inte alls helt orimligt, s̊a det kändes som att 3 MSEK det skulle

vi kanske kunna ta.

I.6: Ja men och sen när man tittar p̊a allts̊a, det var ju bara 46 kvadratmeter,

om du sl̊ar ut det p̊a kvadratmeterpriset, jag kände att det är inte rimligt att tro

att det kommer att g̊a s̊a mycket högre än s̊a. Det är liksom, visst liksom n̊agra

tiotusen till, men sen g̊ar ju n̊agon gräns det ska ju vara d̊a om det är n̊agon som

kommer p̊a visning som är helt ekonomiskt oberoende och det kanske inte är
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n̊agot man ska räkna med. Och d̊a kändes det snarare som att kör vi budgivning

och vi har lite otur s̊a att det inte drar ig̊ang en budgivning, d̊a kommer de ju

inte att buda 3 MSEK igen.

I.5: Och vi kände vad vi kunde vinna p̊a en budgivning var max. . .

I.6: ... ja men n̊agra tiotusen liksom. S̊a det kändes inte värt det.

I.5: S̊a d̊a tänkte vi att d̊a tar vi det här nu liksom, det kändes rimligt. S̊a vi

lade ett motbud till dem p̊a 3,1 MSEK och d̊a sade vi att om ni tar den för

3,1 MSEK s̊a stänger vi affären idag. Och d̊a lade de ett motbud igen och sade

att okej, 3,1 MSEK är lite för högt för oss s̊a d̊a lade de 3,05 MSEK och d̊a

accepterade vi.

I.6: Ja det var ju i princip exakt vad vi hade hoppats p̊a. Vi tänkte lite s̊ahär

att det skadar ju inte, det är ju änd̊a en budgivning det skadar inte att göra ett

försök. Det som kan hända är ju att de säger blankt nej och d̊a har vi fortfarande

chansen att säga att okej, vi tar det p̊a 3 MSEK. S̊a tänkte vi.

I.5: Alternativt ocks̊a om de skulle tackat nej s̊a skulle det inte röra oss s̊a mycket

egentligen.

I.6: D̊a hade vi en visning som l̊ag och väntade 2 dagar senare.

I.5: Och s̊a hade vi dessutom tid p̊a oss.

O: S̊a det kändes som ett ganska naturligt val att lägga ett bud till trots allt,

ni var inte oroliga för det.

I.5: Nej nej, vi hade nog oavsett lagt ett motbud om de hade lagt 3,1 MSEK s̊a

hade vi sagt 3,2 MSEK.

A: S̊a ni värderade att minimera risken helt enkelt högre där än riskerandet av

att kanske f̊a mer vid en visning.

I.5: Ja vi riskerade lite åt b̊ada h̊allen. S̊a vi värderade chansen att f̊a mer i en

budgivning till ganska liten.

I.6: Framförallt chansen att f̊a mycket mer, den hade vi egentligen uteslutit, det

handlade om ganska sm̊a summor över 3 MSEK.

I.5: Sen är det ocks̊a risken att det skulle bli mycket mindre vid en budgivning

värderade vi ocks̊a ganska liten s̊a egentligen s̊a kändes det som ett ganska

neutralt val att ta, vi förväntade oss inte jättemycket mer men vi förväntade oss

heller inte speciellt mycket mindre, s̊a det kändes liksom ganska spot on.

A: Men vad var det d̊a som gjorde att ni tog det här beslutet snarare än

d̊a, om det inte var s̊a stor skillnad, än att h̊alla visning. Var det n̊agon be-

kvämlighetsfaktor i ocks̊a eller var det bara ekonomiskt? Att slippa visningen,

fanns det n̊agon s̊adan aspekt i det?
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I.6: Nej egentligen inte. Vi var ju redo för visningen liksom, utan snarare d̊a

risken att det inte är tv̊a som är intresserade. För d̊a kommer man ju inte

tillbaka upp till 3 MSEK, d̊a lägger ju de utg̊angspris givetvis och är det ingen

som hakar p̊a det d̊a s̊a g̊ar det trögt och s̊a behöver vi göra det igen. Allts̊a, vi

hade ju inte jätteoro att vi inte skulle f̊a omkring 2,8-2,9 MSEK, det trodde vi

ju att innan maj kan vi greja det.

I.5: Men sen var det ocks̊a inflyttningsdatumet var de ju ganska flexibla med de

som köpte s̊a det var ju smidigt. Ja, det var en bra affär och vi fick ju liksom

inflyttningsdatum när vi ville, ett pris vi var nöjda med.

O: Ni sade att ni inte hade br̊attom som säljare, men hade ni n̊agot tillträdesdatum

p̊a den nya som var satt? S̊a hur br̊attom, s̊a att säga, hade ni?

I.5: 3 m̊anader.

I.6: 30 maj är det tillträde, vi har köpt en nyproduktion, s̊a den är inte klar till

dess.

I.5: Dessutom är priset änd̊a inom marginalen för att vi skulle klara av att ha ett

s̊ant här överbryggningsl̊an, s̊a det kändes verkligen som att vi hade 3 m̊anader

p̊a oss att sälja. Det gjorde inte s̊a mycket om vi skulle sitta med dubbla hyror

i 2-3 m̊anader.

I.6: Men det var ju aldrig planen.

I.5: Nej det var aldrig planen, men hade det behövts s̊a hade det ju inte. . .

I.6: Det hade g̊att.

I.5: Ja.

A: Men nu när ni sitter här med facit i hand, om ni kollar tillbaka p̊a hela

processen egentligen, inte bara p̊a själva budgivningen med vilka bud man ska

ta och s̊adär, s̊a finns det n̊agonting som ni skulle gjort annorlunda? Eller som

ni känner hade kunnat g̊a smidigare?

I.6: Allts̊a, jag tycker att det var väldigt smart av oss att förbereda innan, s̊a

det är jag väldigt nöjd med. Det kändes som en trygghet och en säkerhet när vi

var ute och tittade ocks̊a, att veta att hon har koll p̊a v̊aran lägenhet, hon har

redan pejlat lite med folk, hon kommer att kunna ha den här p̊a Hemnet och

p̊a banan imorgon liksom. För hon sade verkligen s̊a, vilken dag ni än ringer s̊a

kan jag lägga upp den samma dag. Det här paketet är klart.

I.5: Ja det var väldigt skönt.

I.6: Men det enda som jag kan känna lite s̊a tveksamhet till är ju det här

utg̊angspriset som jag tycker egentligen att man ska sätta ett utg̊angspris som
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man är beredd att sälja för. Och det var ju lite p̊a gränsen att vi inte gjorde

det.

I.5: Nej vi hade nog inte s̊alt den för 2,5 MSEK.

I.6: Nej om n̊agon hade lagt det budet och s̊a hade det inte blivit n̊agot mer d̊a

hade vi nog gjort om. Och egentligen tycker jag att det är fel. Men vi pratade

änd̊a en hel del om det, och vi fick den här rekommendationen av en professionell

mäklare som gör det här varje dag. N̊agonstans m̊aste man ju lita p̊a, det är ju

det vi betalar dem för, vi betalar ju en mäklare för att göra den mest strategiska

dealen för att f̊a v̊ar lägenhet s̊ald s̊a bra som möjligt. Det är lite mäklarens

ansvar, och det g̊ar inte att förändra den förväntan med v̊ar lilla tv̊aa, allts̊a,

för det har vi ju sett när vi har varit ute och tittat ocks̊a att de lägenheter som

ligger ute för mer, där är vi ensamma p̊a visningarna, de vi har tittat p̊a där det

har känts att här är det rätt högt utg̊angspris, den här f̊ar inte röra sig s̊a mycket

för att det ska kännas värt det för oss. Om vi änd̊a har g̊att p̊a den visningen s̊a

har det ju inte varit mycket folk där, p̊a flera av dem har det inte dragit ig̊ang

n̊agon budgivning p̊a och s̊a är det n̊agon som har lagt utg̊angspriset och f̊att

den. Medan jag d̊a tror att om de hade lagt ut den lite lägre, det hade varit mer

folk där och det hade dragit ig̊ang en budgivning s̊a hade de kunnat g̊a förbi den

gränsen. För alla lägger p̊a när man tittar p̊a Hemnet, man gör sitt p̊aslag med

ett visst antal procent för det är s̊a det funkar idag. S̊a att lägga ett utg̊angsbud

i det lägre prisspannet är liksom, är som att säga att man vill ha ett högre pris

idag.

I.5: Kändes det som i alla fall.

I.6: Ja, men det var lite s̊a när vi diskuterade som vi tyckte änd̊a. Och d̊a,

att inte följa de spelreglerna som p̊a n̊agot sätt folk förväntar sig, d̊a torskar

man själv lite. Men annars tror jag inte att vi ångrar n̊agot, egentligen tror

jag inte att vi ångrar n̊agot. För jag ångrar inte det heller, det blev ju bra

uppenbarligen.

I.5: Sen tror jag inte att det är n̊agonting jag skulle vilja lägga till heller. Jag vet

inte riktigt vad det skulle kunna vara. Möjligtvis om vi hade köpt hus s̊a kanske

jag hade tyckt att vi skulle ha s̊alt först, men nu gjorde vi inte det.

I.6: Allts̊a om vi hade köpt nära v̊ar gräns.

I.5: För det började vi ju känna när vi tittade p̊a hus att ska vi köpa ett hus

eller n̊agonting som ligger väldigt nära v̊ar gräns d̊a spelar det roll om vi säljer

för 2,8 eller 2,9 vart vi kan lägga den där gränsen n̊agonstans.

I.6: Och framförallt d̊a om vi skulle räkna p̊a 2,6 – 2,7 jämfört med att räkna

p̊a 3, det sl̊ar rätt s̊a mycket. Men jag vet inte om jag hade velat göra det änd̊a,

för d̊a hade vi blivit tvingade att köpa ett hus inom en viss m̊anad.
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I.5: Men det var ocks̊a en av anledningarna till att vi valde att köpa lägenhet,

för att inte behöva göra s̊a.

A: Den här nöjdhetsniv̊an som vi pratade om innan som ni hade initialt, förändrades

den n̊agonting under processen, du sa sade att du skulle vara nöjd vid 3 eller

2,9 sade du tidigare, var det n̊agonting som förändrades fr̊an första mötet med

mäklaren till försäljningen?

I.6: Ja

I.5: Ja absolut, speciellt när vi s̊ag att det s̊aldes lägenheter.

I.6: För oss förändrades det ju främst för att det gick ett halv̊ar fr̊an att vi

träffade mäklaren. Det är ganska l̊ang tid och vi fick lite mer kött p̊a benen.

Det s̊aldes en del och s̊adär.

I.5: S̊a det förändrades, fr̊an att vi förväntade oss kanske 2,7 till att vi förväntade

oss 2,9, det var den förändringen som skedde under halv̊aret.

O: Tog ni n̊agon styling eller n̊agot?

I.5: Nej.

O: Och det är ingenting ni funderar p̊a, hur funderade ni kring det?

I.5: Jag vet inte, vi hade en mäklare som kom in och gav lite allmänna tips om

vad hon tyckte att man skulle göra inför en visning.

I.6: Ja vi pratade lite om det och hon sade att jag tycker inte att ni behöver

styla den här lägenheten. Vi hade ju städat d̊a innan hon kom, och hon sade

att om ni kan h̊alla det s̊ahär är det ganska bra sen skulle jag, och s̊a hade

hon liksom tio punkter som var tips, liksom ta bort den där mattan, köp lite

blommor. . .

I.5: Byt bilder p̊a väggen och det gjorde vi ju själva, men vi tog inte in n̊agon

styling.

I.6: Nej, det var snarare s̊a att vi bara rensade bort.

I.5: Vi städade lägenheten. Innan visning tog vi in p̊a RUT.

I.6: Städhjälp liksom, storstädning av hela, ugn och liksom hela.

I.5: Vilket tydligen gav utslag för de som köpte den, det första de sade vid

kontraktsskrivningen var det var en s̊a fräsch lägenhet. S̊a det var skönt.

I.6: Nej men s̊a mer att vi hade en stor f̊atölj som vi vet är inte s̊a snygg där

den st̊ar, som jag har ärvt s̊a den körde vi till min brorsa.

I.5: Men det var självstyling.
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I.6: Skapade lite space liksom, ja men plockade undan och ställde undan, tog

bort grejer.

I.5: Men vi övervägde aldrig professionell styling.

I.6: Nej.

O: Nu blev det inte s̊a eftersom att ni köpte först och s̊a, men det här med om

det hade blivit en villa sade ni att ni hade velat sälja först. Det här med n̊agon

slags mellanboende, var det n̊agot som kändes som en stor risk i planen?

I.6: Nej, vi har b̊ada v̊ara familjer här.

I.5: Hade det behövts hade det funnits möjlighet.

I.6: Och min brorsa med sin familj har flyttat till hus, s̊a de skojade och sa att

ni är välkomna ni kan f̊a nederv̊aningen. Och min mamma sade ocks̊a att vi har

ju ett rum över, det kan ni ju fylla med grejer om ni vill i n̊agon m̊anad.

I.5: Och det hade vi ocks̊a inne i förhandlingen, vi använde det aldrig, men vi

sade ju att vi kunde använda det vid det här budet. Vi kunde till exempel om

de hade gett 3,1 men med villkor att det är med tidigare inflytt s̊a var det p̊a

bordet fr̊an v̊ar sida. Även om vi aldrig sade det.

O: Men i s̊adana fall hade det bara varit den ekonomiska biten, att veta var

försäljningen hamnar innan man köper.

I.6: Nej men det är väl änd̊a s̊ahär, det var änd̊a n̊agot vi tänkte p̊a, det är ju

bra att ha tänkt igenom liksom, vad skulle hända i det fall att. Ja men det är

ju en fr̊aga om att, vi hade lätt gjort det om vi hade tyckt att det var värt det.

Om vi hade f̊att ett hus som vi jättegärna ville ha, och s̊a fick vi tre m̊anaders

strul där emellan, ja men d̊a är det ju änd̊a värt det liksom. Om vi f̊ar sälja för

100 000 mer, ja men d̊a kan det vara värt att bo hos brorsan i tv̊a veckor. Allts̊a

100 000, det g̊ar ju inte att spara in de pengarna som det handlar om.

I.5: Men det var ekonomin i alla fall.

A: Men om ni ser tillbaka p̊a ert agerande under processen, skulle ni säga att ni

tog risker eller undvek risker eller generellt ur er egen uppfattning idag nu när

ni sitter med facit i hand.

I.6: Nej, jag tycker inte att vi tog s̊a m̊anga risker faktiskt.

I.5: Nej inte mer än den generella risken att marknaden skulle krascha eller

n̊agra s̊ana där dumheter. Men jag tycker att vi har varit ganska risk, vad ska

man säga.

I.6: Det hade ju varit en risk att köpa huset och lägga sig p̊a gränsen i sina

kalkyler och s̊adär.

144



I.5: Nu tog vi ganska stora marginaler istället.

A: S̊a där undvek ni en risk, genom att välja att inte köpa hus.

I.5: Ja, fast det var egentligen inte därför vi gjorde det, utan det var för att

skulle vi köpt hus s̊a hade vi ju tagit en ganska stor risk d̊a. Men samtidigt hade

vi ju f̊att n̊agonting vi egentligen inte ville ha. För att ligga inom v̊ar marginal

s̊a behövde vi komma s̊a l̊angt bort, s̊a det var det som var huvudsaken i valet

och inte att det var mindre. . .

I.6: Nej inte risken, risken var vi ju beredda att ta egentligen.

I.5: Precis, men det var inte ens möjligt att f̊a det vi ville ha. Det gick inte rent

ekonomiskt, s̊a vi hade inte ens möjlighet att ta den risken. S̊a det var inte själva

risken som gjorde att vi valde bort det.

O: Om ni nämner n̊agra saker som ni verkligen uppskattade hos mäklaren.

I.5: Kontaktbarhet.

I.6: Ja, tillgänglighet, absolut.

I.5: N̊agon form av ärlighet är ocks̊a bra.

I.6: Och s̊a, hennes professionalism i det liksom, hur ska ni styla inför visning.

Hon pratade ocks̊a om vad som är bra att skriva i den här texten, vad hon har

för erfarenheter, hon delade ju med sig mycket av det. Allts̊a gav tips p̊a, jag

skulle rekommendera att vi gör s̊ahär, vad tycker ni om det? Sen fick man ju

flika in, men hon gjorde ju, hon hade ju kunnat göra allt själv egentligen.

I.5: Men det som föll avgörande helt och h̊allet att vi valde just henne var att

hon hade s̊alt av de vi träffade, var det ju hon som hade s̊alt absolut mest i

Danderydsomr̊adet. Det var ju det som föll avgörande helt och h̊allet.

I.6: Ja hennes kontaktnät, det var absolut nummer 1 varför vi valde.

I.5: Och det uppskattade vi väldigt mycket ocks̊a, eller vi värdesatte det. Och

det visade sig att det gav ganska bra resultat ocks̊a sen. Hon kände ju de här

säljarna sen innan, eller köparna.

I.6: Hon hade varit i kontakt med dem p̊a tidigare visning och s̊adär s̊a att.

A: Kände ni att ni litade p̊a henne?

I.5: Ja, s̊a mycket som vi litar p̊a vilken mäklare som helst. Vilket inte är helt

ut men hyfsat.

O: Och ni kände att hon gav en realistisk bild, att hon inte, n̊agon slags trade-

off mellan att vara säljande mot er som kunder till henne och att vara kon-

sult.
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I.5: Ja men det var väl en hyfsat balanserad bild tyckte vi.

I.6: Ja men det tyckte jag. Sen är det ju, vi pratade ju om det ocks̊a, att inte

lägga ut alla v̊ara kort p̊a bordet för henne s̊a. Utan kanske h̊alla tillbaka lite

om det vi pratade om. Och s̊a var det flera g̊anger, om hon ringde s̊a sade jag,

okej d̊a har jag hört det d̊a vill jag prata med Niklas jag ringer tillbaka om tio

minuter s̊adär när vi var inne i en budgivning för att jag inte vill att hon ska

höra v̊ara diskussioner för att ta med sig det tillbaka.

I.5: Nej det fick hon ju aldrig höra, under budgivningen s̊a..

I.6: Och det är väl, det handlar inte riktigt om tillit tycker jag egentligen. Det

är spelets regler mera, s̊a jag h̊aller med dig om att s̊a mycket man kan lita p̊a

en mäklare s̊a tyckte jag absolut, det kändes inte som att hon hade n̊agon dold

agenda eller spelade fult spel.

I.5: Och hennes incitament tänkte vi var att hon ville ju sälja snabbt för d̊a

slipper hon visningar och d̊a slipper hon arbeta s̊a mycket för samma arvode.

Medan ett högre pris för henne p̊a 50 000 spelar inte s̊a stor roll arvodesmässigt,

medan för oss s̊a spelar det väldigt stor roll. S̊a hennes incitament var ju mycket

mer att sälja snabbt än vad v̊ara var. Men det var ju vi medvetna om ocks̊a.

Och de sakerna försökte vi motverka med v̊art sätt att tänka.

A: Använde ni henne mycket i processen för att diskutera och r̊adgivning och

s̊adär.

I.5: Inte jättemycket.

I.6: Nej inte i processen. Men sen var ju hon ganska öppen själv. När hon ringde

sade hon ju inte bara att jag har f̊att ett bud p̊a det här, punkt.

I.5: Även innan budgivningen ocks̊a s̊a använde vi ju inte henne jättemycket.

I.6: Nej hon var ju änd̊a öppen, allts̊a man behövde inte fr̊aga s̊a mycket, när

hon ringde s̊a drog hon en kort resumé, jag har träffat de här, vi har pratat här

nu i en timme och de sade lite s̊ahär. Det känns som att de kanske kan g̊a lite

högre, men inte jättemycket, s̊a hon drog ju sin känsla och hur hon upplevde

situationen liksom, utan att man egentligen fr̊agade.

I.5: Men vi var nog ganska självständiga i besluten.

I.6: Ja det var vi, absolut.

I.5: Inte bara i budgivningen, men ocks̊a innan. Vi fr̊agade henne inte jättemycket

om r̊ad utan vi tog ett beslut och sen pratade vi med henne mer än att vi fr̊agade

henne om vad hon tyckte.

I.6: Nej, det gjorde vi inte.

146



I.5: Det gjorde vi ofta ganska sent, vi tog beslutet själva, kollade med henne och

fr̊agade först hur tycker du, ja vi tänker s̊ahär och sen s̊a länge hon inte tyckte

att det var skit, vilket hon aldrig tyckte s̊a körde vi p̊a v̊ara beslut. Det är väl

mer om man tar utg̊angspriset.

A: En till liten fundering bara, s̊ahär med facit i hand, om ni ser tillbaka p̊a

det, om ni f̊ar välja en sak som var viktigast för er i processen, jag tänker att

det g̊ar snabbt, vilket uppenbarligen inte var jätteviktigt för er, att det blir ett

högt pris, att det g̊ar smidigt, att de sköter allting, om ni f̊ar välja en grej, vad

skulle ni välja?

I.5: Med mäklaren?

A: Ja, eller med processen i sig. Vad var viktigast med försäljningsprocessen för

er?

I.5: Jag tyckte änd̊a att bland det absolut viktigaste var att ha en rimlig bild

av vad vi förväntade oss att f̊a. Det kändes som det absolut viktigaste, för det

kände vi var det som gav möjligheten till vad vi skulle köpa för n̊agonting. S̊a

det var det viktigaste, allts̊a en tillförlitlig bild av försäljningspriset.

O: Pratade ni mycket med kollegor eller andra källor än kanske henne för att f̊a

er en bild av det?

I.5: Prismässigt?

O: Ja.

I.6: Vi har ju pratat med kompisar en del och s̊adär och nu jobbar ju vi i

fastighetsbranschen b̊ada tv̊a och har b̊ade kollegor och vänner som gör det,

s̊a det är m̊anga som tycker att det är intressant, s̊a vi pratar om s̊ant änd̊a.

Det var inte bara precis den här processen som gjorde att vi pratade om det

nödvändigtvis.

I.5: (hör ej??)

O: Ja men jag tror att det var väl v̊ara fr̊agor där.

A: Ja det var det.

A.6 Säljarintervju med intervjuperson 7

Del 1

Datum: 12 april 2017, 10.30

Plats: Telefonintervju, Stockholm

Längd: 15
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Intervjuare: Amanda Nilsson (A): Intervjuperson: Intervjuperson 7 (I.7)

A: Som jag har först̊att det s̊alde du din bostad ganska nyligen.

I.7: Ja vi ska sälja.

A: Du ska sälja, okej. Varför ska du sälja?

I.7: Det är egentligen, jag separerar fr̊an min sambo, s̊a vi behöver sälja.

A: Jag först̊ar. Vad kände ni er mest oroliga för innan ni tog kontakt med

mäklaren och innan ni satte ig̊ang själva försäljningsprocessen? Vad var det

största orosmomentet?

I.7: För det första att man änd̊a har en viss förväntan p̊a liksom vad man

kommer f̊a den värderad för. Man vet inte om de förväntningarna är realistiska.

Även liksom vad mäklararvodet ligger p̊a, för det har man liksom ingen aning

om när man inte själv s̊alt lägenhet innan. S̊a det var mest det.

A: Okej, men hade ni n̊agon uppfattning om vad ni ungefär ville ha för bostaden

innan ni kontaktade mäklaren? Hade ni n̊agon egen värdering?

I.7: Jo det hade vi. Det var däremot mycket lägre än vad vi faktiskt kommer

att f̊a för den.

A: Okej, hur tror ni att ni bestämde den siffran?

I.7: Det är mest att vi har kollat mycket p̊a bostäder som säljs mycket i omr̊adet,

och s̊a försöker man väl räkna ut själv hur mycket ens egen bostad ligger p̊a.

Men d̊a har vi varit lite väl pessimistiska.

A: Jaha okej, det är ju trevligt. Men hade ni n̊agon uppfattning om, d̊a innan

ni kontaktade mäklaren, när ni skulle bli nöjda och vad ni skulle kunna tänka

er att släppa den för. Hade ni reflekterat över det n̊agonting?

I.7: Jo men det hade vi, b̊ade reflekterad över vad vi ville ha och vad vi faktiskt

kan tänka oss. För man behöver änd̊a f̊a ett visst pris för att kunna köpa en ny

lägenhet och s̊adär.

A: När ni sen stod och skulle välja mäklare, hur tänkte ni d̊a? Vad var viktigast

för er hos en mäklare och vad prioriterade ni?

I.7: Jag skulle säga att första prio var att vi tog n̊agon som vi vet kan omr̊adet.

Vi bor i ett ganska, ett omr̊ade med kanske 1000 lägenheter liksom, s̊a det är ett

väldigt specifikt omr̊ade, s̊a det var väl det första vi kände och d̊a gick vi p̊a de

mäklarnamn som vi har sett p̊a annonser p̊a de bostäder som säljs det senaste

året. S̊a det var nog det första, eller det var egentligen det ända. Sen undrade

man ju ocks̊a vad de skulle ta för pris, men det visste man ju inte innan.

A: Men tog ni in flera mäklare och jämförde?
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I.7: Ja, vi tog in tre stycken, vilket kändes som ganska lagom för att änd̊a f̊a en

bra jämförelse.

A: Hur valde ni mellan dem sen? Vad var det som?

I.7: B̊ade jag och min sambo kom överens om att priset eller arvodet kanske

egentligen är primärt, men att vi mest gick p̊a magkänsla, det är jättesv̊art och

g̊ar inte att mäta, utan vi tittade p̊a lite namn och kände att det här kändes

som rätt person. S̊a det var mycket magkänsla.

A: Men sen när ni hade tagit in mäklaren där, stämde deras uppfattning överens

med er uppfattning om bostadens värde? Eller du sade att ni fick lite mer?

I.7: Ja, vi fick ju mer.

A: Även i värderingen?

I.7: Ja men precis, även i värderingen. Men däremot, alla de tre mäklare vi tog

in, de tre hade ju sinsemellan samma uppfattning. S̊a de sade typ 3,3 MSEK.

Vi hade hoppats p̊a 2,9 MSEK kanske. S̊a att alla de trodde bättre än vad vi

hade.

A: Okej, hur satte ni sen utg̊angspriset? Hur inkluderade var ni i det beslutet

sen?

I.7: Allts̊a där var det mest mäklaren som var drivande. Vi kände att hon har

lite bättre koll p̊a hur budgivningarna brukar g̊a till. Men hon sa ett pris och s̊a

sade vi att det l̊ater ganska rimligt för d̊a har man änd̊a marginal att bud g̊ar

upp liksom, för vi kan inte tänka oss, det är inget acceptpris vi har g̊att ut med

utan det är utg̊angspris.

A: Och det sattes d̊a lägre än värderingen?

I.7: Ja precis, det är 300 – 400 tusen SEK lägre än värderingen. Vi förväntar

oss att det ska g̊a upp.

A: Men hur gick ni sen ut med bostaden, var det via Hemnet eller via mäklarens

egna kanaler eller hur gick den processen till?

I.7: Mäklaren g̊ar ut p̊a Hemnet och skickar även ut som reklam i det här

näromr̊adet där vi bor. Allts̊a s̊adana lite snyggare posters. Och sen s̊a g̊ar det

väl även ut p̊a deras hemsida online, och innan vi lade ut själva lägenheten

hade vi den som kommande annons p̊a deras hemsida. Ja det är väl det jag kan

komma p̊a.

A: Och sen d̊a s̊a kickade visningarna ig̊ang, för ni har haft visningar eller

hur?

I.7: Ja vi har haft visningar.

149



A: Hur l̊ang tid efter att ni tog kontakt med mäklaren och lade ut lägenheten

var första visningen?

I.7: Ungefär tv̊a eller tre veckor tror jag att det var. Allts̊a vi fotade p̊a en vecka

och sen var det ungefär en och en halv vecka till visning.

A: Ni hade en visning d̊a först?

I.7: Ja vi hade en i torsdag och en i söndags.

A: Okej, s̊a ni har haft tv̊a visningar totalt?

I.7: Ja, och s̊a har vi haft extra visningar ocks̊a, ig̊ar senast.

A: Okej, för?

I.7: Det var n̊agra spekulanter som gärna ville se lägenheten men som var bort-

resta under helgen, s̊a att d̊a hade vi tv̊a visningar till, s̊a egentligen har vi haft

fyra visningar.

A: Okej, d̊a är jag med. Och budgivningsprocessen är i full g̊ang sa du?

I.7: Ja precis. Vi f̊ar s̊ana sms om bud som kommer in liksom.

A: Okej, och när satte den ig̊ang efter visningarna?

I.7: Det kan jag kolla här, vi fick bud under utg̊angspriset efter den andra vis-

ningen. S̊a att direkt efter p̊a söndagen egentligen.

A: Okej, och hur m̊anga budgivare är det som är med nu?

I.7: Tre stycken.

A: Okej, men vad skulle du nu, s̊ahär i slutet av processen, säga har varit

viktigast för er? Har det varit att det ska g̊a snabbt, att det ska vara smidigt

eller har det bara varit en ekonomisk fr̊aga? Hur har de tankarna g̊att?

I.7: Allts̊a egentligen just nu är det mest den ekonomiska fr̊agan, men det är för

att vi separerar, b̊ada vill känna att vi har tillräckligt mycket pengar för att köpa

nya lägenheter. S̊a att det faktiskt har varit det viktigaste. Sen har vi känt att

vi vill göra s̊a lite som möjligt. Vi vill kunna förlita oss p̊a att mäklaren ser till

att det kommer spekulanter, att det drar ig̊ang en budgivning och s̊adär.

A: Och hur skulle ni säga, det kanske är lite sv̊art att säga nu i och med att ni

inte har tagit n̊agra slutbud än, men hur skulle ni överlag säga att ni har agerat

i processen. Har ni tagit n̊agra risker eller har ni safeat?

I.7: I själva budgivningen eller hela försäljningen?

A: Hela försäljningen egentligen. Det blir väl mest tydligt i budgivningen, men.
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I.7: Det som kanske har varit lite risky var att den första visningen vi hade

var p̊a en torsdag klockan 15, vilket är en väldigt konstig tid. Vi var ganska

medvetna om att det inte kommer att komma mycket folk liksom, men det var

att vi ville ha soltimmar p̊a v̊ar uteplats s̊a därför valde vi den tiden. S̊a att det

var väl lite risky s̊a. Det hade s̊aklart varit kanske bättre att välja en tid vid

lunch eller n̊agot s̊ant, när man vet att folk kan komma.

A: Men hur skulle ni beskriva er som personer? Skulle du säga att ni är riskta-

gande personer eller att ni är generellt riskundvikande?

I.7: Ganska risktagande skulle jag säga.

A: Men d̊a kan vi återg̊a till det lite sen när ni är klara med budgivningen, s̊a

kan jag bara checka in igen och se hur det faktiskt gick där. Men vad skulle ni

säga att ni s̊ahär i slutet av processen uppskattade hos er mäklare?

I.7: Självförtroendet, det är en fin gräns mellan vad som är en självsäker mäklare

och en arrogant mäklare. Men hon har varit väldigt självsäker och lugnat ner

oss. Liksom, jag kommer att ta hand om det här. Ni kommer att f̊a det ni vill

ha.

A: Men d̊a är det bara egentligen lite fr̊agor kring budgivningsprocessen. Det är

bara n̊agra f̊a fr̊agor som vi kanske skulle kunna ta när det är avslutat?

Del 2

Datum: 8 maj 2017, 16.30

Plats: Telefonintervju, Stockholm

Längd: 14 min

A: Hur har det g̊att med försäljningen?

I.7: Jo men bra. Lägenheten är ju s̊ald. Vi har inte utflyttningsdatum ännu, men

den är s̊ald.

A: Vad skönt. Men vi kan väl egentligen bara fortsätta där vi slutade sist

tänkte jag och bara g̊a in lite p̊a själva budgivningsprocessen. S̊a nu ska jag

se här, försöker minnas, ni hade tre stycken budgivare kvar tror jag sist vi pra-

tade.

I.7: Ja det kan stämma.

A: Kan du berätta lite om vad som hände därifr̊an?

I.7: Vi hade tre budgivare och sen, den första som lade bud drog sig ur innan det

började budas ordentligt. S̊a att det var egentligen tv̊a budgivare som faktiskt

var intresserade hela vägen. Och de bjöd ganska fegt, liksom 20 000 SEK åt

g̊angen s̊a det var inga stora summor i sammanhanget, och sen slutade det med
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att vi fick ett bud som var mycket högre än vad vi hade tänkt oss, men den

personen drog tillbaka sitt bud n̊agon timme innan vi skulle skriva p̊a avtal s̊a

att vi fick d̊a prata med den andra budgivaren eftersom att de d̊a ocks̊a drog

tillbaka sina bud.

A: Med dem, menar du den andra eller den första?

I.7: Budgivare nummer 2, det var ju tv̊a budgivare och den som vann budgiv-

ningen drog tillbaka sitt bud och det betyder att den andra personen s̊aklart

ocks̊a drog tillbaka sina bud för de hade ju ingen att buda mot. Men vi lyckades

änd̊a hitta n̊agot mellanläge.

A: Okej, men kan vi g̊a in p̊a lite detaljer? Du kommer ju att vara helt anonym

i rapporten sen, men vad l̊ag första budet p̊a s̊a att man f̊ar en uppfattning om

hur budniv̊aerna gick?

I.7: Vi lade ut den för 2,95 MSEK. Första budet lades p̊a 2,85 MSEK s̊a att

det var under utg̊angspriset. Och sen därifr̊an trappades det upp, ja n̊agon g̊ang

gick det upp 100 000 SEK, men de flesta var liksom 20 000 SEK bud. Och sen

budades det upp ända till 3,67 MSEK och d̊a drogs det tillbaka, den personen

drog sig ur, och sen tillslut landade vi p̊a 3,55 MSEK. S̊a vi var nöjda änd̊a

liksom.

A: Men hur kände ni där? Hur gick era tankar när budgivaren drog sig ur?

I.7: Nej men d̊a ville vi liksom egentligen göra allt för att slippa en till visning.

Det är sv̊art att säga exakt med var vi hade nöjt oss, men vi hade nog nöjt oss

med säkert 3,4 MSEK bara för att slippa en till visning.

A: Men ni samtalade sen, eller mäklaren samtalade antar jag, med budgivare

nummer 2 där. Var det en sv̊ar process eller gick det smidigt?

I.7: Nej det gick ganska smidigt. De sade ju d̊a att de inte ville, de drog ocks̊a

tillbaka sina bud kan man säga, och s̊a lade de sig p̊a 3,5 MSEK, vi sade 3,6

MSEK och s̊a landade vi där mitt emellan p̊a 3,55 MSEK. S̊a att det gick ganska

smidigt, de sade i princip ja till det erbjudandet p̊a en timme.

A: Och hur l̊ang tid var det här, efter hur l̊ang tid skrev ni p̊a med budgivare 2

efter att det första budet hade lagts?

I.7: Fr̊an första budet överhuvudtaget till att vi skrev p̊a?

A: Ja precis.

I.7: Nu m̊aste jag tänka här. Det m̊aste ha blivit typ 4 dagar.

A: Ingen av er hade köpt va? Ni s̊alde först?

I.7: Ja precis, vi s̊alde först.
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A: S̊ahär med facit i hand, när ni vet hur processen har g̊att. Finns det n̊agonting

ni känner att ni hade velat gjort annorlunda eller som ni ångrar eller s̊a?

I.7: Nej allts̊a det ända vi ångrar är väl, vi valde en mäklare som hade en s̊an s̊a

kallat trapparvode, allts̊a att man f̊ar ett fast arvode och sen en procentsats över

ett visst belopp. Och det är väl det ända vi känner, att det där extra procentbe-

loppet kände vi att egentligen visste mäklaren säkert att hon garanterat skulle

f̊a de pengarna, men vi tänkte att ett s̊a bra pris kommer vi inte att f̊a.

A: S̊a ni kände att mäklaren kanske inte riktigt gav er en realistisk bild el-

ler?

I.7: Ja allts̊a, lite s̊a kände vi. Men det kan man ju bara spekulera i.

A: Ja s̊aklart. Men i övrigt, i er relation till mäklaren, kände ni att ni litade p̊a

mäklaren?

I.7: Jo men det kände vi. Det kändes tryggt och bra liksom.

A: Använde ni mäklaren mycket i processen, att diskutera med och f̊a r̊adgivning

och s̊adär?

I.7: Nu m̊aste jag tänka tillbaka. Nej inte direkt. Vi hade inte s̊a mycket kontakt,

utan det vara bara när vi bestämde visningstider liksom. S̊a att vi hade inte s̊a

mycket kontakt, vi behövde liksom inte det.

A: Bortsett fr̊an det här d̊a med arvodesmodellen, finns det n̊agot ni önskar att

mäklaren hade varit bättre p̊a?

I.7: Jag ska tänka. Nej egentligen inte. Det är s̊aklart att vi gärna hade f̊att

ännu fler spekulanter till visningen, men mäklaren är ju n̊agonstans ocks̊a, de

kan ju inte tvinga dit folk. S̊a att nej, annars var vi faktiskt ganska nöjda. Det

gick smärtfritt.

A: Om ni ser till ert egna agerande i processen med beslutsfattande och s̊adär,

hur skulle du säga att ni agerade, var ni risktagande eller skulle du säga att ni

var riskundvikande?

I.7: Nej men ganska riskundvikande änd̊a. Med tanke p̊a till exempel det när

buden drogs tillbaka s̊a kände vi det att vi v̊agar inte chansa p̊a att ta en ny

visning. S̊a ganska tillbakadragna skulle jag säga.

A: Och varför tror du att ni var det?

I.7: För att man känner att det är en s̊a, du har ju liksom ingen kontroll över

bostadsförsäljningen p̊a s̊a sätt. Det känns som en s̊a stor chansning att du ska

hitta just rätt köpare vid just rätt tillfälle. För mycket värt för att chansa helt

enkelt.
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A: Vad skulle du säga var viktigast för er i processen s̊ahär i efterhand, jag vet

att jag fr̊agade det tidigare, men nu sitter du kanske med en annan bild här, var

det priset, att det gick smidigt eller vad kände du att ni värderade mest?

I.7: Att det gick smidigt och att vi kunde lägga i princip allt i mäklarens händer

till stor del. Men n̊agonstans skulle jag änd̊a säga priset för vi körde till exempel

stylingen och allt själv vilket tog ganska mycket tid, och man åkte runt och

flängde och köpte kuddar s̊a att det var väl lite besvärligt änd̊a. S̊a d̊a skulle

jag nog säga priset.

A: Den här uppfattningen kring värdet p̊a bostaden som vi pratade lite om

tidigare och till vilken niv̊a ni skulle känna att ni blev nöjda, förändrades den

niv̊an n̊agonting fr̊an innan att ni var i kontakt med mäklare till att försäljningen

var klar?

I.7: Om den bilden förändrades?

A: Ja allts̊a nöjdhetsniv̊an, till vilket pris ni kände er nöjda?

I.7: Nja, det skulle i s̊a fall vara att när budgivningen väl kom ig̊ang s̊a ins̊ag vi

att okej vi kommer inte nöja oss med 3,1 MSEK utan nu inser vi att vi faktiskt

kommer att f̊a mer.

A: S̊a den förändrades i takt med att ni ins̊ag.

I.7: Ja, det skulle jag änd̊a säga.

A: Finns det n̊agot annat som du tar med sig fr̊an processen som du kände var

utmärkande eller som du kände?

I.7: Nej inget s̊adär. Det hade kunnat bli mycket, mycket jobbigare med att

budgivaren drog tillbaka sitt bud, det hade kunnat bli jättekr̊angligt, men det

blev ju inte det s̊a nej. Allting gick faktiskt ganska smärtfritt änd̊a.

A: Vad skönt. Sade de n̊agonting om varför de drog tillbaka budet?

I.7: Ja det var en kvinna i ett par som precis hade separerat och de hade inte

s̊alt sin lägenhet än s̊a hon blev helt plötsligt nojig över hur mycket de kunde f̊a

för sin lägenhet, s̊a hon budade fast hon inte egentligen hade l̊anelöfte om jag

förstod det rätt. S̊a där kan man kanske ifr̊agasätta mäklaren, visste hon det

innan? Men det vet vi inte.

A: Jag tror att det var allt jag ville veta. Tack s̊a hemskt mycket för att du tog

dig tid.

A.7 Säljarintervju med intervjuperson 8

Datum: 13 maj 2017, 12.00
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Plats: Tullys, Götgatan 42, Stockholm

Längd: 32 min

Intervjuare: Amanda Nilsson (A), Oskar Alvfors (O) Intervjuperson: Intervju-

person 8 (I.8)

O: Vill du börja?

A: Ja, vi vet egentligen ingenting mer än att du har s̊alt lägenhet. Kan du

berätta lite om varför och hur processen gick till?

I.8: Det var en väldigt, väldigt kort process. Jag hade tänkt att köpa lägenhet

först och sälja sen, men för att f̊a igenom l̊anelöftet hos banken s̊a ville de att

jag skulle ha p̊abörjat processen med en mäklare av försäljningen. Och därför

började vi prata med en mäklare, och sen var det s̊a att vi hade tillg̊ang till en

extralägenhet som vi kunde bo i om det var s̊a att vi skulle sälja i förtid, och

det sade vi d̊a till mäklaren, och d̊a plockade mäklaren fram n̊agra kandidater

som kom förbi och kollade p̊a lägenheten i förtid. Och d̊a sen lade de ett bud,

de första personerna som kom dit och kollade, och det blev s̊a pass bra att vi

blev nöjda och tog budet. S̊a att hela processen tog liksom tv̊a veckor innan vi

hade f̊att det, även om vi inte hade planerat att sälja just d̊a.

O: Hur kommer det sig att ni ville köpa först?

I.8: När vi köpte sen, förl̊at jag gick in p̊a hur vi s̊alde lägenheten, men när vi

köpte sen, vi ville ha n̊agonting större, det var anledningen till att vi ville ha

en ny lägenhet och att vi ville flytta bort fr̊an Kista där vi s̊alde d̊a. Och vad

vi gjorde, vi kontaktade en mäklare i Täby dit vi ville flytta och berättade att

vi ville bo i en trea p̊a 80 kvm egentligen i det här omr̊adet. Vi hade varit runt

och kollat p̊a väldigt mycket olik a lägenheter under tiden s̊ahär men liksom

inte lagt n̊agra bud s̊a att sen plockade han fram en som vi ocks̊a gick p̊a

förhandsvisningen p̊a och d̊a lade vi ett bud. S̊a att det var väldigt snabba

processer b̊ade för att sälja och köpa.

O: Men du sade att ni ville köpa först egentligen, nu blev det inte s̊a, men varför

ville ni göra det fr̊an början?

I.8: För att vi ville säkerställa att vi hade n̊agonstans att bo hela tiden egent-

ligen. För att vi kände liksom inte att vi hade br̊attom därifr̊an, och vi hade

tillräckligt ekonomiskt säkerställt för att kunna ha ett bryggl̊an över tiden om

det skulle vara s̊a att vi hade tv̊a bostäder under ett tag. Och det är väl av

det skälet som det är bekvämare att veta att nu f̊ar vi tillträde, och d̊a kan vi

planera när vi släpper ifr̊an oss den gamla lägenheten efter det.

A: Men hur kändes det d̊a när ni ins̊ag att ni var tvungna att sälja först? Kändes

det jobbigt?
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I.8: Nej det gjorde det inte, det kändes ganska enkelt änd̊a just i och med att vi

hade tillg̊ang till den här extralägenheten som vi kunde flytta in i. S̊a det blev

ju tv̊a flyttar istället, att vi fick flytta tv̊a g̊anger. Först till ena stället och sen

skulle vi flytta in i andra, nya lägenheten, men det kändes änd̊a ganska säkert

och förv̊anansvärt enkelt.

O: Men var ni oroliga för att inte ha hittat en ny lägenhet som ni kände passar

inom det tidsspannet när ni hade s̊alt?

I.8: Förl̊at, hur menade du?

O: När ni hade s̊alt, var ni ganska p̊a det klara med vilken lägenhet ni skulle

flytta in i eller?

I.8: D̊a hade vi ju, vi hade bestämt vilket omr̊ade vi ville bo i och vilken typ av

lägenhet och d̊a gick vi bara och väntade egentligen p̊a att det skulle dyka upp

n̊agonting som vi kunde börja buda p̊a. Men lite stressigt blev det ju för att

man ville hitta n̊agonting s̊a fort som möjligt, men det var inte jättestressigt,

nej det var det inte.

A: Du nämnde där att ni tog det här förhandsbudet. Hade ni planerat att ha

en visning som ni sedan inte hade, eller hur s̊ag den processen mer detaljerat

ut?

I.8: Vi hade planerat att ha en visning men vi hade inte satt ett datum. För att

vi hade planerat att vänta med visning tills det att vi hade köpt en lägenhet.

S̊a att tanken var att vi skulle förbereda allting för försäljningen s̊a pass bra s̊a

att när vi väl hade betalat handpenningen p̊a en lägenhet ska vi kunna trycka

play och s̊a ska allting g̊a, s̊a har vi fixat allting s̊a snabbt som möjligt. Men

vi hade inte ens hunnit lägga ut den p̊a Hemnet, utan det gick verkligen jätte,

jättesnabbt.

A: Okej, s̊a det var via mäklarens kontakter?

I.8: Precis. Han hade ett väldigt bra kontaktnät.

O: Innan ni tog in mäklare och hela det paketet. Hade ni n̊agon egen uppfattning

om vad lägenheten borde vara värd och marknaden idag?

I.8: Ja, vi hade kollat lite grann p̊a Booli, och vi hade kollat, vi hade en mäklare

som var över 1,5 år tidigare och bara värderade lägenheten. Och efter det fick vi

uppdaterade mailutskick med, nu värderar vi din lägenhet s̊ahär ungefär s̊ahär.

S̊a vi hade en aning om vad den skulle vara värd. Nu fick vi mycket mer, s̊a det

var väldigt bra.

O: S̊a det förhandsbudet som kom in l̊ag högre än den värderingen som var

innan?
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I.8: Ja, precis.

A: Den här värderingen som ni hade en egen uppfattning om, förändrades den

n̊agonting när ni träffade mäklare sen?

I.8: Ja, det gjorde den. Han gav egentligen en likvärdig värdering som den vi

var medvetna om, men arvodesmässigt som, det vi skulle betala till honom d̊a,

s̊a gjorde vi s̊a att det var baserat p̊a att han skulle sälja lägenheten åt oss för

en mycket högre summa som han skulle f̊a extra d̊a. S̊a han fick ett ganska l̊agt

arvode och om han s̊alde för 150 000 SEK över det vi trodde max att vi skulle

f̊a, d̊a fick han 10 %, och sen fick han upp det ytterligare 80 000 SEK över

det.

O: Och det ni trodde max att ni skulle f̊a, var det den värderingen ni hade

innan?

I.8: Ja precis, det var toppgränsen av den värderingen, den var lite rörlig.

O: När ni fick in det här förhandsbudet, för du sa att han tog in ett antal

spekulanter fr̊an sitt kontaktnät, och sen fick ni ett förhandsbud. Hur resonerade

ni d̊a kring det förhandsbudet, kring möjligheten att kanske vänta längre?

I.8: Allts̊a vi fick, det var tv̊a intressenter som kom förbi och faktiskt kollade

p̊a lägenheten och det var de första som lade budet, och sen fick mäklaren upp

det ytterligare 20 000 SEK s̊adär, s̊a det var inte mycket liksom men en liten

bit. Och d̊a var vi ganska nöjda och kände att vi kommer nog inte f̊ar mer

än s̊ahär, men det skulle vara väldigt nice liksom, men sen kom de här andra

intressenterna förbi och kollade ocks̊a och de gillade lägenheten väldigt mycket

ocks̊a, men tyckte att priset som redan var lagt var för dyrt s̊a de ville inte lägga

n̊agonting över, och d̊a kände vi att det här är ganska bra och vi kommer nog

inte f̊a mer. Risken finns att det kommer att lägga sig under där istället.

A: Med visning d̊a?

I.8: Ja precis, om vi väntar och har en visning förlorar vi förmodligen dem här,

för de ville ha den ganska snabbt änd̊a.

O: Och det beslutet, det tog ni ensamma eller tillsammans med mäklare?

I.8: Nej det var jag som tog det.

A: Jag vill bara klargöra, bodde du med din flickvän?

I.8: Ja, jag bodde med min flickvän, men det var jag som ägde lägenheten.

A: Okej, s̊a det var du som själv gjorde försäljningen?

I.8: Ja.

A: Okej, vad skulle du säga att du var mest orolig för innan försäljningen?
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I.8: Jag skulle nog änd̊a säga att det änd̊a är priset, att f̊a ut n̊agonting som

jag änd̊a kan använda till nästa lägenhet. Sen var det väldigt mycket oro kring

allting runt om. Jag har sv̊art att släppa allting runt, man vill liksom anlita

en städfirma som kommer in och gör jobbet för att allting ska bli bra, men

samtidigt s̊a lägger man ju ganska mycket tillit till dem d̊a att de gör sitt jobb

rätt s̊a att folk inte klagar och s̊adär. Men först och främst att man inte f̊ar

tillräckligt mycket för nästa lägenhet, sekundärt alla tjänster runt om, hur det

sköts.

O: Hur kändes det relativt till, hur länge sen var det du köpte den?

I.8: Nu ska vi se, jag s̊alde den 17 februari och sen s̊a hade vi tv̊a m̊anaders

tid innan tillträdesdatumet och s̊a köpte vi lägenheten för, vad blir det, det var

1,5 m̊anad sen. Kommer inte ih̊ag det exakta datumet, men 1,5 m̊anad fr̊an

idag.

O: Men när köpte du lägenheten du s̊alde?

I.8: Jaha förl̊at, det var 3,5 år sen.

O: Den pengen du köpte den för d̊a, hur mycket refererade du till den 3,5 år

senare när det var dags att sälja?

I.8: D̊a köpte jag ju lite överpris för d̊a budade jag ocks̊a liksom i förväg för

att f̊a den bort fr̊an visning s̊a att jag var väl lite nöjd med det budet d̊a, jag

är fortfarande nöjd med det budet idag. Jag gjorde en väldigt bra vinst p̊a

lägenheten och det känns som att. Men om man kollar tillbaka p̊a det s̊a, i det

läget var det inte värt att lägga mer pengar än s̊a, men det var nice med lite

vinst. Det var rätt beslut.

A: När du valde mäklare, vilka kategorier och faktorer baserade du det valet

p̊a?

I.8: Det var väldigt baserat p̊a vad som var nära och vilka jag vet är aktiva är

omr̊adet. Vi gjorde egentligen lite Hemnet-sökningar kring i Kista där vi bodde

egentligen och kollade vilka det är som har hand om bostäderna här? Och s̊a

ins̊ag vi att det var Husman Hagberg d̊a som hade typ 50 % av marknaden i

hela omr̊adet, och d̊a kände vi att d̊a har de förmodligen bäst kontaktnät här

ocks̊a. S̊a d̊a hörde vi av oss till dem, för de l̊ag precis nere vid Kista torg där,

s̊a det var p̊a vägen till tunnelbanan. S̊a det var mest att de verkade ha bäst

kontaktnät och har s̊alt mycket.

A: Och vad var viktigast för dig innan försäljningen att f̊a ut fr̊an mäklaren?

I.8: Menar du informationsmässigt eller?

A: Nej, att mäklaren gjorde egentligen. Vad prioriterade du mest? Var det priset

som du nämnde tidigare eller vad värderade du hos mäklaren?
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I.8: Tryggheten faktiskt. V̊ar mäklare var väldigt trygg i sitt arbetssätt, och jag

tror att flera g̊anger s̊a kom jag p̊a att, ja just det hur är det med det här? Och s̊a

ringde jag klockan 11 p̊a kvällen, och d̊a svarade han och d̊a satt han fortfarande

p̊a kontoret liksom. Han verkade helt klart vara en arbetsgalen, han jobbade hela

tiden. Men med hans lugna attityd s̊a var det verkligen betryggande. Det är nog

det som gjorde mig b̊ade nöjd med honom som mäklare och att kunna lita p̊a

att han skulle f̊a ett bra pris ocks̊a. Det kändes som att han var bra p̊a att sälja

men han, det var mer liksom lugna in folk i att landa i ett beslut, snarare än att

bara försöka hetsa p̊a, ni m̊aste svara nu liksom, s̊a liksom tryggheten.

A: Men om vi g̊ar in lite mer i detalj p̊a själva budgivningsprocessen. Du nämnde

att de första som kom p̊a förhandsvisningen ocks̊a lade ett bud. Hur fungerade

det, lade de ett bud, lade de flera bud?

I.8: De lade ett bud, vi sade till mäklaren att vi tyckte att det var lite, det var

inte lite lite men det skulle vara nice om man kunde f̊a upp det lite till. Och sen

återkom de d̊a med ett bud som var 20 000 SEK högre, och d̊a accepterade vi

det efter att den andra intressenten inte ville lägga sig över det.

A: S̊a det var tv̊a bud sammanlagt i processen?

I.8: Precis.

O: Vi kikar ju mycket p̊a det här med risktagande, och ett risktagande är

ju till exempel d̊a att tacka nej till ett bud och chansa p̊a en visning. Hade

mäklaren n̊agon synpunkt p̊a att tacka ja till förhandsbudet kontra att köra en

visning?

I.8: Han var ganska duktig p̊a att inte visa upp det egentligen, utan han uttryckte

att det var ett väldigt bra bud och det kan vara s̊a att det sjunker vid en visning.

Men han gav nog ingen liksom personlig värdering i det, som han uttryckte det

i alla fall. Utan det var mer liksom, man vet ju aldrig, det är ett bra, högt bud,

men det g̊ar säkert att f̊a mer ocks̊a.

O: Hade du önskat att han hade gett mer konkreta tips?

I.8: Ja, lite kanske. Mest för att, det är alltid sv̊art att veta, liksom man ser

slutstatistiken p̊a det men man ser inte riktigt statistiken p̊a hur processen dit

har skett. Det vet ju han p̊a ett annat sätt, eller förutsätter jag, och det hade

väl egentligen varit ganska bra att kunna f̊a in en s̊an tanke i alla fall, men att

det d̊a uttrycks att det här är bara en personlig åsikt, det g̊ar att f̊a mer. Men

samtidigt först̊ar jag att han inte gör det för d̊a lägger han en personlig åsikt i

det som är personlig och d̊a om vi inte f̊ar de här extra pengarna utan tappar

istället s̊a hamnar han i lite mer skit, även om han inte gör det s̊a blir det s̊a

att n̊agon kund skulle kunna beskylla honom för det.

O: Du sa att det var väldigt viktigt för er att priset skulle n̊a upp till en niv̊a
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som gjorde att ert köp blev möjligt. Om vi säger att det här förhandsbudet ni

hade f̊att in hade varit p̊a en lite för l̊ag niv̊a kontra det, men att det fortfarande

hade varit samma chansning att g̊a in i en visning, ni kanske fortfarande hade

hamnat lite lägre d̊a, eller ännu högre, hade du varit mer benägen att chansa i

det fallet d̊a och g̊a in i en visningsprocess?

I.8: Ja det hade jag nog. Det var lite gränsfall här nu ocks̊a just för att vi inte

hade br̊attom. Vi hade ju inte hittat en lägenhet än trots att vi hade tänkt

köpa först innan vi s̊alde. Och vi hade en backup p̊a vart vi skulle bo om

det skulle vara n̊agonting, s̊a att vi satt i en väldigt bra situation med v̊ara

spelregler. Vi behövde inte skynda oss överhuvudtaget, utan f̊ar vi ett bra bud

s̊a släpper vi det, f̊ar vi inte ett bra bud s̊a l̊ater vi det g̊a liksom. Men hade

det varit, jag kan säga s̊ahär, vi fick 2,3 MSEK för lägenheten och värderingen

som var mellan 2-2,1 MSEK och d̊a hade, hade det varit under 2,25 MSEK,

vilket var det som mäklaren hade satt d̊a som den gränsen, sen började han ta

lite extraarvode, hade det varit under det s̊a hade vi nog inte tagit det innan

förhandsvisningen.

A: Om du skulle bedöma ditt eget beteende i processen s̊ahär i efterhand, med

facit i hand, hur skulle du säga att du själv agerade d̊a? Skulle du säga att du var

risktagande och tog mycket risk, eller skulle du säga att du undvek risk?

I.8: Jag skulle säga att jag undvek ganska mycket risk. Vi hade det väldigt säkert

hela tiden rakt igenom, och s̊a dök det upp en möjlighet och d̊a tog vi den och

sen blev det ett väldigt starkt bud, och d̊a kändes det som att här kan vi lägga

oss utan större problem och d̊a.

A: Och varför tror du att du tog lite risk under processen, vad tror du det

berodde p̊a?

I.8: Jag tror det snarare är att det g̊ar inte att undvika risk kring det. Det g̊ar

alltid att kunna f̊a lite mer eller lite mindre, om du beh̊aller lägenheten och säljer

ett halv̊ar senare istället s̊a kan lägenheten lite senare istället s̊a kan lägenheten

ha g̊att upp, s̊a vilket årstid spelar roll, hur vädret är när folk är och kollar

spelar roll. Det finns alltid n̊agon form av risk och jag tror att det är sv̊art att

veta om risken förrän i efterhand. S̊a att du m̊aste ta den för att veta om det

var en risk eller inte. Man vet inte riktigt vad man ska göra.

A: Du nämnde där att du kanske till viss del hade önskat lite mer personliga r̊ad

fr̊an mäklaren, fast änd̊a inte, finns det n̊agot annat som du i efterhand hade

önskat att mäklaren hade varit bättre p̊a?

I.8: Egentligen inte, jag var väldigt, väldigt nöjd med min mäklare. Jag tror jag

gav honom 5 stjärnor. Han var kanon p̊a alla sätt och vis.

A: Vad kul!
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O: Upplever du att han gav en realistisk bild av läget eller kändes det som att

han hade n̊agot sorts agenda eller s̊a? Till exempel hade ni ett upplägg att han

fick ett högre arvode efter en viss prisniv̊a, var det n̊agot som du funderade över,

hur han satte den gränsen till exempel?

I.8: Ja allts̊a, det funderade jag absolut lite p̊a. Kring, snarare kring, när drar

han sin tidsgräns p̊a när han tycker att det är värt att bara sälja av för att bara

f̊a grundarvodet och ett litet plus, och när tycker han att det är värt att lägga

ner x-antal extra timmar bara för att f̊a igenom en förhöjning p̊a lägenheten.

Hade det g̊att till en visning s̊a hade ju han varit tvungen att lägga ner väldigt

mycket mer tid p̊a att kanske f̊a en tusenlapp extra, om ens det. S̊a att där blir

det absolut en tanke kring vad som faktiskt skulle vara en personlig åsikt fr̊an

honom, vad tycker han egentligen. S̊a av det skälet kanske det var bra att inte f̊a

en personlig åsikt. Men jag kände änd̊a att jag litade p̊a honom s̊a pass mycket

kring försäljningen och att han fick upp priset ganska snabbt. Men han gav en

realistisk bild fr̊an början med en värdering som överensstämde med Booli och

vad Hemnet sade, och s̊a satte han sig en bra bit över, fr̊an det som Booli hade

satt som en maxvärderingspunkt gick han upp 150 000 SEK och tog extraarvode

efter det. Sen lade han sig väldigt billigt i grundarvode ocks̊a till och med, han

gick ned p̊a 39 tSEK där, och om jag har först̊att det rätt s̊a är det ganska

l̊agt s̊a d̊a blev det lite grann det här att det skulle upp ganska mycket över

värderingen för att han skulle f̊a det lönsamt.

O: Hur kommer det sig, för ni tog in en mäklarfirma, hur kommer det sig att ni

valde att inte kolla p̊a fler? För det är ganska vanligt att man väljer att ta in

flera mäklare som f̊ar kika p̊a lägenheten osv. Hur var tanken där?

I.8: Det var nog enkelheten. Vi tog över den här mäklaren och snackade med

honom, han fick kolla p̊a lägenheten och han verkade bra och väldigt liksom lugn

och trygg i vad han kunde leverera och det kändes liksom som att vi behöver

inte kolla runt med för att han har tillräckligt bra kontaktnät och 50 % av

marknaden i det här omr̊adet, s̊a d̊a har de förmodligen flest kontakter liksom.

S̊a det kändes liksom som att det bara skulle ta en massa extra tid för att vi

inte skulle f̊a n̊agot extra.

O: Är det n̊agot annat du tänker som var utmanande eller som du funderade

mycket p̊a i försäljningen?

I.8: Jag tror jag fastnade mycket i intrycket som köparen skulle ha av lägenheten

när man lämnade över den. Det är inte enbart det ekonomiska perspektivet

känner jag. Jag tror at jag lade ner alldeles för mycket tid egentligen p̊a att

snygga till lägenheten s̊ahär, här tar jag bort den här hyllan, d̊a ska jag spackla

igen h̊alet och sen m̊ala över det. Det behöver man ju inte göra, det är fortfarande

ursprungligt skick liksom, men jag tror att man enkelt fastnar i det tänket
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liksom. Det kan kännas problematiskt för att man alltid vill att säljaren ska

komma dit och bli nöjd liksom, men om det är städat ska personen redan vara

nöjd, för att man köper lägenheten s̊a som den är. Men det är lite sv̊art.

A: Men bara en sista fr̊aga, hur skulle du säga att du generellt sett är som

person, om man bortser fr̊an bostadsaffärer, skulle du säga att du tar mycket

risk eller är en riskundvikande person i vardagen?

I.8: Jag skulle säga att jag tar risker med saker, om det handlar om pengar och

objekt eller om det handlar om arbetsgrejer s̊a kan jag absolut ta risker, men

jag tar inga fysiska eller permanenta risker.

A: Säkerhetsaspekter d̊a?

I.8: Ja precis, jag hoppar inte bungy-jump eller höjdhopp eller s̊ahär fallskärmshopp,

s̊ana där grejer för att det skulle kunna f̊a en permanent konsekvens. S̊adana

risker tar jag inte.

A: Okej, det var nog det. Tusen tack för din tid.

B Enkätundersökning
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Riskundersökning på bostadsmarknaden - Examensarbete
från KTH

Sida 1

Hej!

Detta är en enkät som bidrar till forskning inom ett examensarbete på KTH gällande riskpreferenser på bostadsmarknaden.
Examensarbetet utförs inom Institutionen för Nationalekonomi på skolan för Industriell Ekonomi på KTH. 

Genom att genomföra enkäten kan du även få en indikation om din egen riskprofil i relation till enkätens övriga deltagare! Detta
gör du genom att ange din mail i slutet av enkäten. Ditt bidrag hanteras naturligtvis fortfarande helt anonymt.

Ett fåtal frågor är markerade med * och är obligatoriska, övriga frågor är valfria men vi uppskattar om du svarar på så många som
möjligt.

Tack för din medverkan!

Vänligen,
Oskar Alvfors & Amanda Nilsson

Allmänna frågor

Födelseår: *

Välj…

Kön: *

Välj…



Undviker risk Tar mycket risk

Hur riskbenägen anser du att du är?

Generellt sett i alla situationer (inte enbart gällande bostadsmarknaden)
Tips för mobil enhet: Istället för att dra markören, klicka på skalan så flyttar sig markören dit!

Vilket alternativ beskriver dig bäst gällande handel med värdepapper?

 Handlar ej
Handlar mycket sällan
(mindre än 1 gång/år)

Lite aktiv (minst 1
gång/år)

Mycket aktiv (minst 1
gång/månad) Vet ej

Handel med
aktier

Handel med
fonder

Handel med
övriga
värdepapper

Antal personer i ditt hushåll (totalt):

Antal personer i ditt hushåll under 18 år:

Sysselsättning/Yrkestitel

Studerande

Pensionär

Arbetssökande

Sjukskriven

 
Anställd som/inom



Högsta avslutade utbildning:

Välj…

Hushållets årsinkomst:

Uppskattningsvis, är du osäker gör en uppskattning eller lämna blank.

SEK

Hur känslig anser du att din hushållsekonomi är för externa faktorer?

Uppskattningsvis. Externa faktorer såsom ränteförändringar, förändrad arbetssituation, andra oförutsägbara händelser etc.

Mycket känslig

Lite känslig

Inte känslig

Vet ej

Frågor gällande bostadssituation

Bostadsform idag: *

Välj…

I vilket län bor du idag?

Välj…

Äger du eller har du tidigare ägt en bostad i Stockholms län?

Ja

Nej

Vet ej



Hur stor är din nuvarande bostad?

Boyta avses, om osäker gör en uppskattning eller lämna blank.

kvadratmeter

Frågor gällande bostadssituation

Till vilket pris köpte du din nuvarande bostad?

Försäljningspris/köpeskilling avses.
Är du osäker, försök uppskatta eller lämna blank.

SEK

Hur stort är ditt lån på din bostad?

Svara uppskattningsvis.
Är du osäker, försök uppskatta eller lämna blank.

SEK



Hur mycket är din nuvarande bostad värderad till? *

Om din bostad ej är värderad, gör en uppskattning!

mindre än 1 499 999 SEK

1 500 000 SEK - 2 499 999 SEK

2 500 000 SEK - 3 499 999 SEK

3 500 000 SEK - 4 499 999 SEK

4 500 000 SEK - 5 499 999 SEK

5 500 000 SEK - 6 499 999 SEK

6 500 000 SEK - 7 499 999 SEK

7 500 000 SEK - 8 499 999 SEK

8 500 000 SEK - 9 499 999 SEK

9 500 000 SEK - 10 499 999 SEK

mer än 10 500 000

Vad anser du personligen att din bostad är värd idag?

Dvs. den köpeskilling/försäljningspris som skulle göra dig varken mycket glad eller besviken om du sålde idag.
Är du osäker, försök uppskatta eller lämna blank.

SEK

Planerar du att sälja din nuvarande bostad inom de kommande 2 åren? *

Ja

Nej

Vet ej



Frågor gällande kommande försäljning

Varför planerar du att sälja din nuvarande bostad?

Ex. för liten boyta, förändrade familjeförhållande, byte av ort/stadsdel

Vad är du mest orolig för inför din försäljning?

Att inte få bostaden såld

Att inte kunna sälja till det pris jag köpte den för

Att få ett lägre pris än jag förväntar mig

Att hålla visning

Att processen drar ut på tiden

Att det blir arbetskrävande för mig

Har du bråttom att sälja din bostad?

Ja, mycket

Ja, något

Nej

Vet ej

Har du i dagsläget köpt en ny bostad och planerar att sälja din nuvarande bostad?

Ja, har köpt

Snart, jag kommer köpa innan jag säljer min nuvarande bostad

Nej, har inte köpt



Till vilket ungefärligt pris planerar du att köpa din nya bostad? Om du redan har köpt ny bostad, vilket blev
försäljningspriset?

Är du osäker, försök uppskatta eller lämna blank.

SEK

1. Frågor bostäder - mindre än 1 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 1 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 1 050 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 1 100 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 1 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 1 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 1 150 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 1 200 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 1 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 1 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 1 350 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 1 400 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 1 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 1 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 1 650 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 1 700 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 1 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 1 500 000 SEK - 2 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 2 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 2 100 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 2 200 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 2 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 2 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 2 300 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 2 400 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 2 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 2 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 2 700 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 2 800 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 2 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 2 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 3 300 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 3 400 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 2 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 2 500 000 SEK - 3 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 3 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 3 150 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 3 300 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 3 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 3 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 3 450 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 3 600 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 3 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 3 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 4 050 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 4 200 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 3 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 3 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 4 950 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 5 100 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 3 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 3 500 000 SEK - 4 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 4 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 4 200 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 4 400 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 4 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 4 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 4 600 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 4 800 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 4 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 4 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 5 400 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 5 600 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 4 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 4 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 6 600 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 6 800 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 4 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 4 500 000 SEK - 5 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 5 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 5 250 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 5 500 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 5 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 5 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 5 750 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 6 000 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 5 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 5 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 6 750 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 7 000 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 5 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 5 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 8 250 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 8 500 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 5 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 5 500 000 SEK - 6 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 6 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 6 300 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 6 600 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 6 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 6 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 6 900 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 7 200 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 6 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 6 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 8 100 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 8 400 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 6 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 6 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 9 900 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 10 200 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 6 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 6 500 000 SEK - 7 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 7 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 7 350 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 7 700 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 7 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 7 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 8 050 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 8 400 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 7 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 7 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 9 450 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 9 800 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 7 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 7 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 11 550 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 11 900 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 7 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 7 500 000 SEK - 8 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 8 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 8 400 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 8 800 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 8 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 8 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 9 200 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 9 600 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 8 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 8 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 10 800 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 11 200 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 8 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 8 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 13 200 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 13 600 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 8 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 8 500 000 SEK - 9 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 9 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 9 450 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 9 900 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 9 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 9 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 10 350 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 10 800 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 9 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 9 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 12 150 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 12 600 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 9 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 9 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 14 850 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 15 300 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 9 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder 9 500 000 SEK - 10 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 10 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 10 500 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 11 000 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 10 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 10 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 11 500 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 12 000 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 10 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 10 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 13 500 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 14 000 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 10 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 10 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 16 500 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 17 000 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 10 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

1. Frågor bostäder - mer än 10 500 000 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och svara utifrån hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att
markera ett värde på skalan.

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 11 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 11 550 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 12 100 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 11 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 11 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 12 650 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 13 200 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 11 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 11 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 14 850 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 15 400 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 11 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 11 000 000 SEK

Du har fått ett bud på 18 150 000 SEK.
- om du tackar JA till budet avslutas försäljningen och du säljer din bostad till detta pris.
- om du tackar NEJ till budet fortsätter budgivningen och det finns en CHANS att denna avslutas på 18 700 000
SEK, men du riskerar även att tvingas sälja till värderingen 11 000 000 SEK om inga fler bud kommer in.

Hur stor måste chansen MINST vara för att du ska tacka NEJ till det lagda budet och fortsätta budgivningen? *

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Chans för
högre bud

2. Frågor bostäder - mindre än 1 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 1 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 1 050 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 1 050 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 1 400 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 1 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 1 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 1 550 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 1 550 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 1 650 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 1 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 1 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 1 050 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 1 050 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 1 100 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 1 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 1 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 1 250 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 1 250 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 1 550 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 1 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 1 500 000 SEK - 2 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 2 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 2 100 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 2 100 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 2 800 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 2 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 2 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 3 100 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 3 100 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 3 300 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 2 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 2 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 2 100 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 2 100 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 2 200 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 2 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 2 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 2 500 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 2 500 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 3 100 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 2 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 2 500 000 SEK - 3 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 3 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 3 150 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 3 150 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 4 200 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 3 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 3 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 4 650 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 4 650 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 4 950 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 3 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 3 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 3 150 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 3 150 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 3 300 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 3 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 3 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 3 750 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 3 750 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 4 650 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 3 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 3 500 000 SEK - 4 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 4 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 4 200 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 4 200 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 5 600 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 4 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 4 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 6 200 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 6 200 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 6 600 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 4 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 4 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 4 200 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 4 200 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 4 400 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 4 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 4 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 5 000 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 5 000 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 6 200 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 4 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 4 500 000 SEK - 5 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 5 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 5 250 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 5 250 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 7 000 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 5 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 5 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 7 750 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 7 750 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 8 250 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 5 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 5 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 5 250 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 5 250 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 5 500 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 5 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 5 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 6 250 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 6 250 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 7 750 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 5 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 5 500 000 SEK - 6 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 6 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 6 300 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 6 300 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 8 400 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 6 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 6 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 9 300 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 9 300 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 9 900 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 6 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 6 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 6 300 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 6 300 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 6 600 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 6 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 6 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 7 500 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 7 500 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 9 300 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 6 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 6 500 000 SEK - 7 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 7 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 7 350 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 7 350 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 9 800 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 7 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 7 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 10 850 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 10 850 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 11 550 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 7 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 7 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 7 350 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 7 350 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 7 700 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 7 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 7 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 8 750 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 8 750 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 10 850 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 7 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 7 500 000 SEK - 8 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 8 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 8 400 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 8 400 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 11 200 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 8 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 8 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 12 400 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 12 400 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 13 200 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 8 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 8 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 8 400 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 8 400 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 8 800 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 8 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 8 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 10 000 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 10 000 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 12 400 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 8 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 8 500 000 SEK - 9 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 9 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 9 450 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 9 450 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 12 600 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 9 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 9 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 13 950 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 13 950 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 14 850 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 9 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 9 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 9 450 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 9 450 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 9 900 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 9 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 9 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 11 250 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 11 250 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 13 950 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 9 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder 9 500 000 SEK - 10 499 999 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 10 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 10 500 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 10 500 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 14 000 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 10 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 10 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 15 500 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 15 500 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 16 500 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 10 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 10 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 10 500 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 10 500 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 11 000 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 10 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 10 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 12 500 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 12 500 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 15 500 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 10 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

2. Frågor bostäder mer - än 10 500 000 SEK

Du får i denna del 4 hypotetiska exempel. 

Försök sätta dig in i situationen och ange hur du tror att du skulle agera utifrån den givna informationen. Svara genom att välja ett
av de 4 alternativen.



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 11 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 11 550 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 11 550 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 15 400 000 SEK med sannolikheten 15 %
- Annars säljer du till värderingen 11 000 000 SEK med sannolikheten 85 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 11 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 17 050 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 17 050 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 18 150 000 SEK med sannolikheten 95 %
- Annars säljer du till värderingen 11 000 000 SEK med sannolikheten 5 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut



Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 11 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 11 550 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 11 550 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 12 100 000 SEK med sannolikheten 50 %
- Annars säljer du till värderingen 11 000 000 SEK med sannolikheten 50 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tänk dig att du äger en bostad som är värderad till 11 000 000 SEK.
Du har fått ett bud på 13 750 000 SEK. 

Du kan antingen:
A: Acceptera budet och sälja din bostad för 13 750 000 SEK

B: Tacka nej till budet och fortsätta budgivningen:
- Du kan då få in ett högsta bud på 17 050 000 SEK med sannolikheten 40 %
- Annars säljer du till värderingen 11 000 000 SEK med sannolikheten 60 % *

Accepterar budet - absolut

Accepterar budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - med viss tvekan

Tackar nej till budet - absolut

Tack för din medverkan i enkäten!

Vi är väldigt tacksamma för att du tog dig tid att besvara alla frågor! Dina svar kommer att hanteras helt anonymt och enbart i
forskningssyfte.

Om du önskar ta del av forskningsresultatet samt få en indikation på din individuella riskprofil, var vänlig fyll i din e-postadress i
rutan nedan. Observera att det enbart är du som kommer ta del av din individuella riskprofil. Ditt bidrag till enkäten behandlas
fortfarande helt anonymt. 

Du kommer att få ett mail så snart det insamlade underlaget är stort nog för att ge en rättvisande bild.

Tack för din medverkan!
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