
2005:102 SHU

E X A M E N S A R B E T E

Prissättning av fastighetsförmedling
En fallstudie av tre fastighetsmäklare

 Daniel Sjöberg
 Pär Hjelm

Luleå tekniska universitet

BSc and MSc Programmes in International Business Administration and Economics
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Avdelningen för Industriell marknadsföring och e-handel

2005:102 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/102--SE



 
Abstract 
 
The aim of this thesis is to get an idea of how service companies set their prices. The method 
used was a case study approach, which was conducted at three real estate companies. The 
study showed that when setting their prices, the main aspect is their own costs. However, we 
have found that several other aspects play a big role when setting prices on services in real 
estate business such as individual customer behaviour and market competition. We have also 
found that the real estate companies charge very similar prices. They state that the reason for 
that is that is that their costs to a great extent are similar. This is something we don’t fully 
agree with and a thing that our empirical study shows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Vår magisteruppsats behandlar prissättningen i tjänsteföretag och är skriven på avdelningen 
för industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet. 
 
Först och främst vill vi tack våra respondenter för deras engagemang och för den värdefulla 
information som vi har fått tillgång till. Vi vill även tacka vår vetenskaplige handledare 
Rickard Wahlberg och alla seminariedeltagare för de goda råd och synpunkter de gett oss.  
 
 
Luleå tekniska universitet, 2005-01-05 
 
 
 
 
 
Pär Hjelm    Daniel Sjöberg 
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INLEDNING 

1 Inledning 
 

Detta inledande kapitel börjar med en bakgrund följt av en problemdiskussion där tjänster 
och prissättning beskrivs. Sedan följer en redogörelse för vilka prisstrategier som ett företag 
kan använda sig av och vad det i slutändan leder till. Efter problemdiskussionen presenteras 
syftet med uppsatsen samt vilka forskningsfrågor som kommer att behandlas. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Under de senaste decennierna har de industrialiserade ländernas ekonomier genomgått stora 
strukturella omställningar. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998, s 23) menar att detta i 
synnerhet gynnar tjänste- och servicenäringarna som visar en hållbar tillväxt medan den 
traditionella varuproducerande sektorn minskar i betydelse. Ett företag kan enligt Bassington 
och Pettitt (2000, s 385) öka sin tillväxt på tre olika sätt: sänka kostnaderna, öka den sålda 
kvantiteten eller höja priset per enhet. Kotler (2003, s 16) hävdar att den sistnämnda faktorn, 
priset, är det enda elementet i marknadsmixen som genererar intäkter till företaget.  
 
Under 1990-talets början uppstod enligt Jaffee (1994, s 7) den så kallade svenska fastighets-
krisen med sjunkande priser och produktion, samt stora ekonomiska problem för banker och 
andra kreditinstitut. Det har efter denna kris tagit lång tid för fastighetsmarknaden att 
återhämta sig, men de senaste åren har omsättningen av fastigheter och fastighetspriserna ökat 
samtidigt som konkurrensen bland mäklarna ökat1. Fastighetsmäklare verkar i denna bransch 
som tillhandahåller tjänster i form av fastighetsförmedling. Enligt Bengt Turner, professor vid 
institutionen för bostadsforskning i Gävle, skulle arvodet som mäklarna tar ut minska om det 
rådde fri konkurrens på marknaden, vilket han hävdar att det inte gör2. I stället hävdar Turner 
att fastighetsmäklarna har ett informellt samarbete om att ta ut ett lägsta pris. Detta förnekas 
av Lars Kilander, vd för organisationen Mäklarsamfundet bransch, som hävdar att mäklarnas 
arvoden styrs av att de har liknande kostnader för förmedlingen (ibid). Eftersom det på denna 
marknad råder oklarheter om hur prissättningen av tjänster sker anser vi att det skulle vara av 
intresse att undersöka detta.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Arnerup och Edvardsson (2004, s 34) kan man klassificera tjänster och 
tjänsteverksamhet beroende på vilken typ av kunder man betjänar, konsumenter/konsument-
marknaden eller producenter/industriella marknaden. Dessa marknader kallas vanligen B2C 
eller B2B i gängse marknadsföringslitteratur. På den industriella marknaden (B2B) är 
relationen inom värdekedjan av större betydelse än inom konsumentmarknaden. I denna 
uppsats kommer vi främst att undersöka den konsumentmarknaden, men vissa jämförelser 
med den industriella marknaden kommer dock att göras. Anledningen till att relationerna är 
avgörande beror enligt Dwyer och Tanner (2002, s 173) på att kunderna är större, färre och att 
företagen står för större investeringar.  

                                                 
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=224982[2005.01.14 ] 
2 http://www.sr.se/ekot/sokresult.asp?first=1&last=20&from_date=1990-01-
01+00%3A00%3A00&to_date=2005-01-
05+10%3A35%3A14&page=1&intUnitID=83&programID=83&nyheter=&Artikel=381622&strSearch=kartell 

1 
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Enligt Dwyer och Tanner (2003, s 175) är den industriella marknaden en viktig del i 
ekonomin för industrialiserade länder och står för hälften av ekonomin. Den industriella 
marknaden skiljer sig en hel del från konsument marknaden och köp-processen är betydligt 
mer komplex på den industriella marknaden enligt författarna.  
 
Kotler (2003, s 469) uppger att kunderna på konsumentmarknaden vanligtvis är mer 
priskänsliga för produkter med ett högt pris medan de är mindre priskänsliga för produkter 
med ett lägre pris som de köper mer frekvent.  
 
En viktig koppling mellan tjänster och prissättning av tjänster är begreppet kvalitet. Enligt 
Kotler (2003, s 455) jämför kunderna det upplevda värdet av tjänsten med det förväntade 
värdet. Om det upplevda värdet understiger det förväntade värdet av tjänsten så kommer, 
enligt författaren, kunden bli missnöjd och eventuellt välja en annan tjänsteleverantör. 
Parasuraman, Zeithaml och Berry (1996) har formulerat en tjänstekvalitetsmodell som belyser 
de väsentliga särdragen för en tjänst med hög kvalitet. Författarna har urskiljt fem av dessa 
särdrag: kännbarhet, tillförlitlighet, ansvarstagande, övertygelse och empati.  
 
Enligt Han, Gupta och Lehmann (2001) är priset marknadsförarens mest kraftfulla verktyg. 
Författarna menar att priset påverkar köpbeteendet och därmed i förlängningen försäljningen 
och vinsten. De hävdar att detta är mest påtagligt bland privata konsumenter eftersom de är 
mer priskänsliga jämfört med företagskunderna. Lovelock (1996, s 362) menar att priset kan 
beskrivas som en tripod som baseras på tre olika faktorer: kostnad, konkurrens och värde för 
kunden. Garda (1991, s 17) jämför prissättningen med att förutse väder. Författaren anser att 
människor klagar över det, oroar sig över det och i slutändan kan de känna att det inte är så 
mycket som de kan göra för att påverka det. Men tillskillnad från vädret så är prissättningen 
något som kan kontrolleras, hanteras och fungera som ett kraftfullt verktyg. Aalto – Setälä 
och Raijas (2003) skriver att varierande priser för liknade varor är något som karaktäriserar de 
flesta marknader. Även homogena produkter har normalt en viss prisvariation. 
 
Arnerup och Edvardsson (2004, s 199) hävdar att de finns två viktiga egenskaper hos tjänster 
som gör prissättning av tjänster till ett svårt område. Den första egenskapen som författarna 
tar upp är att en tjänst varierar beroende på hur den utförs, vilket medför att först när tjänsten 
är levererad vet man hur tjänsten blev och kanske vad den är värd. Den andra egenskapen som 
författarna tar upp är att tjänster är immateriella och därmed existerar ingen post ”direkt 
material” i produktkalkylen vilket gör det svårt för säljaren att förklara vad han säljer och vad 
kunden köper.  
 
Mitra och Capella (1997) menar att prissättningen av tjänster är ett område som är helt skilt 
från prissättningen av produkter. Författarna skriver att grunden till detta är att kunderna inte 
vet vad de får förrän tjänsten är konsumerad. Mitra och Capella hävdar att prisdiskriminering 
uppstår när identiska varor och tjänster är sålda till olika segment till olika priser. För att 
kunna tillämpa prisdiskriminering refererar författarna till Awh som skriver att följande två 
kriterier måste vara uppfyllda; (1) Säljaren måste ha kunskap om prissättning, (2) marknaden 
för tjänsterna skall kunna gå att segmentera. Enligt Mitra och Capella är prisdiskriminering 
något som flitigt används inom tjänsteindustrin. Författarna menar att anledningen till detta är 
de stora variationerna i efterfrågan som finns inom denna bransch och att man vill 
kompensera detta genom prisdiskriminering. Varian (1999, s 434 ) tar upp tre olika grader av 
prisdiskriminering och menar även att prisdiskriminering är ett sätt att minska 
konsumentöverskottet och öka företagets vinst. 
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Yelkur och Herbig (1997) skriver att de finns fem steg att följa när man använder sig av en 
differentierad prissättning. Dessa steg är enligt författarna: val av målmarknad, indelning av 
målmarknad i mindre kundsegment, beräknande av efterfrågan för varje kundsegment, 
bestämning betalningsvilja för varje segment och fastställ pris för varje segment. Kotler 
(2002, s 472) tar upp nio strategier för avvägningen mellan pris och kvalitet som beskriver hur 
pris och kvalitet är beroende av varandra. Kotler anser att företag måste sätta pris i 
förhållande till det faktiska värdet som levereras och upplevs av kunden. Tung, Capella och 
Tat (1997) har utvecklat en flerstegs modell för prissättning av tjänster. Författarnas modell 
bygger på sex olika prisstrategier. Dessa är enligt författarna: Kostnadsorienterad prisstrategi, 
konkurrens-orienterad prisstrategi, förlängd prisorienterad prisstrategi, differentierad 
prisstrategi och paketprisstrategi. 
 
Hoffman et al (2002) hävdar att pris är något som är ett av de områdena inom marknadsföring 
som är minst utforskat. I synnerhet påpekar författarna att forskning som gjorts inom 
prissättning på tjänster är bristfällig. Någon forskning som explicit behandlar 
fastighetsmäklares prissättning har vi överhuvudtaget inte funnit. Vi ansåg därför att det 
skulle vara intressant att undersöka hur prissättningen på fastighetsförmedling ser ut. 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur fastighetsmäklare går tillväga 
när de sätter pris på sina tjänster.  
 
För att uppnå vårt syfte har vi ställt upp följande forskningsfrågor: 

– Hur beaktar fastighetsmäklare olika faktorer i prissättningen av sina tjänster? 
– Hur ser användandet av prisstrategier ut hos fastighetsmäklare? 
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2. Teori 
 
I detta kapitel läggs en teoretisk beskrivning av problemområdet fram. Den teoretiska texten 
är upplagd i förhållande till forskningsfrågorna.  
 
 

2.1 Hur beaktar fastighetsmäklare olika faktorer i prissättningen av sina tjänster? 
 

2.1.1 Prisets grundläggande delar 
 
Det underliggande fundamentet till all prisstrategi kan enligt Lovelock (1996, s 362) beskrivas 
som en tripod, med tre ben: kostnad, konkurrens och värde för kunden (figur 2.1). Författaren 
beskriver att kostnaderna kan ses som ett prisgolv/lägsta pris som kan tas ut för en specifik 
tjänst, värdet för kunden som ett pristak för kunden medan priset som konkurrenterna tar ut 
för en likvärdig tjänst kan beskriva var priset hamnar mellan dessa två nivåer. Vidare påpekar 
Lovelock att priset även kan spela en viktig roll i kommunikationen av tjänsten kvalitet, då 
kunderna brukar associera ett högt pris med en hög kvalitet. 
 

Priset 

Kostnader Konkurrens Värdet för kunden 

Figur 2.1 Pricing Tripod (Lovelock, 1996, s 326) 

 
 
Kostnader 
 
Det finns enligt Zeitman, Parasuraman och Berry (1985) ett brett empiriskt material som visar 
att kostnaden är en viktig prisgrundande faktor på tjänstemarknaden. I deras studie påvisades 
att kostnader var den avgörande faktorn för hur tjänsten skulle prissättas (ibid). Arnerup och 
Edvardsson (2004, s 199) påpekar att de finns två viktiga egenskaper hos tjänster som gör att 
prissättning av tjänster utgör ett problem. Den första egenskapen som författarna tar upp är att 
en tjänst varierar beroende på hur den utförs, vilket medför att först när tjänsten är levererad 
vet kunden hur tjänsten blev och kanske vad den är värd. Den andra egenskapen som 
författarna tar upp är att tjänster är immateriella och därmed existerar ingen post ”direkt 
material”. Schäder (1995, s 118) påpekar att ju större den immateriella komponenten i en 
tjänst är desto lösare är förhållandet mellan kostnaderna och priset. Trots dessa svårigheter 
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måste företagen ta ut ett pris som är högt nog att täcka kostnaderna men lågt nog att skapa 
efterfrågan (Kotler & Armstrong, s 456). Palmer (1998, s 286) beskriver den enklaste formen 
av kostnadsbaserad prissättning av tjänster (”cost-plus”) där priset baseras genom 
användandet av historisk kostnadsinformation som fördelas för varje tjänst. Prisbesluten är 
grundade på varje specifik tjänst baserat på hur mycket av varje enhet som används i 
tjänstetillverkningen multiplicerat med kostnaden per enhet, plus en vinstmarginal (ibid). Den 
kostnadsbaserade prissättningen är enligt Palmer en prissättningsmetod som är vanligt 
förekommande i tjänstesektorn. Palmer beskriver vidare att kostnaden för att tillverka en 
tjänst kan delas in i två delar; fasta kostnader och rörliga kostnader. De rörliga kostnaderna 
ökar i samband med att tjänstetillverkningen ökar, medan de fasta kostnaderna förbli 
desamma (ibid). Palmer hävdar att det mellan dessa kostnader finns en kombination av dessa 
halvfasta kostnader, det vill säga att kostnaden är fast tills en viss nivå men ökar 
tjänstetillverkningen utöver denna nivå så ökar även kostnaden. Problemet med prissättningen 
för många tjänsteföretag, menar Palmer, är att deras fasta kostnader ofta är övervägande 
vilket resulterar i svårigheter att fastställa kostnaden för en given enhet i tjänsteprocessen. 
 
Konkurrensen 
 
Enligt Payne (1992, s 141) är det viktigt för tjänsteföretag att uppskatta konkurrenternas 
kostnader och prissättnings strategier. Författaren menar att en förståelse för konkurrenternas 
kostnader möjliggör en bedömningsgrund för att utvärdera hur konkurrenterna kan variera sin 
prisstrategi. Vidare hävdar Payne att tjänsteföretag även bör bedöma konkurrenternas starka 
och svaga sidor beträffande lönsamhet samt kvaliteten på deras tjänster. Dessa faktorer är alla 
viktiga att ta hänsyn till när tjänsteföretaget ska fatta beslut om sin egen prissättning (ibid). 
Även Kotler (2003, s 248) menar att det är viktigt för ett företag att utvärdera konkurrenternas 
styrkor och svagheter.  
 
Enligt Palmer (2001, s 292) finns det få tillfällen då ett företag kan sätta ett pris utan att ta 
hänsyn till konkurrenter och deras aktiviteter. Författaren pekar även på att det gäller att veta 
vem man konkurrerar med eftersom konkurrensen kan vara att man bjuder ut liknande 
produkter eller att man till exempel erbjuder produkter som tillfredställer liknande behov. 
Som ett exempel tar författarna upp att ett ställe som hyr ut video filmer kan se konkurrens i 
andra uthyrningsfirmor eller i större perspektiv som bio salonger, kabel tv eller ännu bredare 
där man ser konkurrens i form företag som tillhandahåller nöje. Efter att ha sett ut vilken typ 
av konkurrens man har menar författaren att man skall se över vilken pris nivå man skall ha i 
förhållande till sina konkurrenter. Författaren fortsätter med att peka på att om företaget har 
investerat i att kunna bjuda ut en hög kvalitativ produkt och framgångsrikt kunnat 
marknadsföra produkten gentemot sina kunder så kan företaget sätta sitt pris på en högre nivå 
jämfört med konkurrenterna. 
 
Palmer (2001, s 293) menar på att tjänster som riktar sig mot liknade undersegment på 
marknaden kommer prisbesluten hos konkurrenter att ha direkt påverkan på den egna 
organisationens prissättning. Detta är enligt författaren beslut som kan komma att ge 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna på kort sikt. Palmer förklarar att det på 
marknader där konkurrenterna har liknade kostnader för tjänsten de säljer kan prissänkningar 
leda till krävande priskrig som inte alltid resulterar i ökad försäljning och vinst (ibid). Även 
Buckley (1993, s 141) skriver att det är viktigt att veta vad konkurrenterna har för priser. 
Buckley (ibid) menar även att det är viktigt att hålla koll på huvudkonkurrenternas kostnader. 
Detta ger enligt författarna en bild av hur konkurrenterna kan ändra sina priser. Enligt 
författaren bör företag sträva efter att mäta upp vad konkurrenterna har för kostnader, pris och 
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lönsamhet. Detta kan enligt författaren göras på en rad olika sätt. Författaren tar upp sätt som 
att handla av konkurrenterna, göra marknadsundersökningar där man tar reda på de olika 
konkurrenternas pris och hur priset förhåller sig till kvaliteten på tjänsten. Dessa uppgifter kan 
enligt Buckley (ibid) vara ett mått på hur man förhåller sig till konkurrenterna och genom 
dessa uppgifter sätta pris på sina egna produkter. 
 
Värde för kunden 
 
Parasuraman et al (1988) skriver att det finns fem kvalitetsdimensioner som är direkt länkade 
till tjänster och kunders förväntade kvalitet på tjänsterna. Dessa är enligt författaren: 
 

• Kännbarhet – fysiska omgivningen, utrustning och uppträdande av den säljandes 
personal 

• Tillförlitlighet – Hur man uppfyller det man lovar, till exempel att tjänsten håller den 
kvalitet som utlovats 

• Ansvarstagande – Viljan att hjälpa kunderna och ge dem bra service 
• Övertygelse – Kunskap hos anställda och deras förmåga att utge förtroende 
• Empati – Förståelse, individualiserad uppmärksamhet till kunderna 

 
För att kunderna ska uppleva att företaget har tagit ut ett skäligt pris för tjänsten är det viktigt 
att priset överensstämmer med kundernas förväntningar (Kotler, 2003, s 60). Kunden kommer 
att köpa från det företag som de uppfattar erbjuder det högsta totala kundupplevda värdet, 
vilket per definition är skillnaden mellan upplevt värde och upplevd kostad. Denna modell 
redovisas i figur 2.1.1 nedan. 
 

Upplevt värde 
(värdering av tjänster, image, och 

anställda) 

 Upplevt kostnad
(finansiella, tids, energi och 

psykologiska kostnader) minus 

Totalt kundupplevt värde 
(vinst alternativt förlust för 

kunden) är lika med 

 
Figur 2.2 Totalt kundupplevt värde, Kotler (2003, s 60) 
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2.2 Hur ser användandet av prisstrategier ut hos fastighetsmäklare? 
 

2.2.1 Prissättningsstrategier  
 
Kotler (2003, s 472) hävdar att ett företag måste sätta priset för första gången när de utvecklar 
en ny produkt, när de introducerar en befintlig produkt till en ny distributionskanal eller nytt 
geografiskt område, eller vid upphandlingar. Författaren hävdar att företaget dessutom måste 
välja om produkten ska positioneras på pris eller kvalitet. Utifrån detta resonemang har Kotler 
utvecklat en modell över nio olika pris- och kvalitetsstrategi som ett företag kan använda sig 
av, dessa beskrivs nedan: 
 
 

Price 
High     Medium Low 

Q 1. Premium 
Strategy 

2. High-value 
strategy 

3. Super-value 
strategy High u 

a 
l 
i 4.   Overcharging 

strategy 
5. Medium-

value strategy 
6. Good-value     Medium 

strategy t 
y 
 

7. Rip-off 
strategy 

8. False economy 
strategy 

9. Economy 
strategy Low 

 
 
 
Enligt Kotler kan det uppstå konkurrens mellan olika priskvalitets segment. De 
diagonalastrategierna 1, 5, 9 kan alla verka på samma marknad under förutsättning att 
marknaden består av tre olika grupper av köpare: två grupper som värdera kvalitet högt, två 
grupper som är prismedvetna och en grupp som finns mitt emellan och balanserar de två 
föregående grupperna. Det finns även tre olika attackstrategier (2, 3, 6) för att konkurrera med 
de diagonala strategierna. I den andra strategin hävdar företaget att de har samma goda 
kvalitet som produkt 1, men att de tar ut ett lägre pris. Strategi tre försäkrar samma sak men 
att de till och med håller ett lägre pris. De resterande tre strategierna (4, 7, 8) bygger på en 
prissättning som inte står i proportion till produktens kvalitet, vilket kommer att leda till 
missnöjda kunder.  

Figur 2.3 Nio pris- och kvalitetsstrategier (Kotler 2003, 472) 
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2.2.3 Prisstrategier på tjänstemarknaden 
 

Tung, Capella och Tat (1997) tar upp några prisstrategier på tjänstemarknaden och för och 
nackdelar med dessa. Dessa prisstrategier är som följer: kostnadsorienterad prisstrategi, 
konkurrensorienterad prisstrategi, förlängd prisorienterad prisstrategi, differentierad pris-
strategi och paketprisstrategi. 
 
Kostnadsorienterad prisstrategi 
 
Denna strategi tillsammans med konkurrens orienterad prisstrategi är de två mest använda 
strategierna när man sätter priser på tjänstemarknaden enligt Tung, Capella och Tat (1997). 
Kostnadsorienterad prissättning går ut på att man sätter priset beroende på vad man har för 
kostnader. En annan sak man har i åtanken när man sätter priset på detta sätt är enligt 
författarna vilken vinst man vill ha när man säljer tjänsten. En nackdel med denna prisstrategi 
är att de finns några begränsningar som följer nedan: 

 
• Den tar ej hänsyn till utbud och efterfrågan 
• Den går inte ut på att uppnå maximal vinst 
• Man tar ej hänsyn till om tjänsten som säljs har unika fördelar eller vilka 

försäljningsvillkor när man beslutar om pris 
 
 

Konkurrensorienterad prisstrategi 
 
När man använder sig av traditionell konkurrensorienterad prissättning så ser man enligt 
Tung, Capella och Tat (1997) till vilken pris konkurrens som finns på marknaden. Traditionell 
konkurrensorienterad och kostnadsorienterad prisstrategi har den fördelen att de i regel är 
snabba strategier att tillämpa menar författarna. Nackdelarna med dessa strategier är enligt 
författarna att affärsvärlden blir mer dynamisk och komplex vilket gör att effektiviteten som 
strategierna har blir sämre (ibid). 

 
Förlängd kostnadsorienterad prisstrategi 
 
Tung, Capella och Tat (1997) menar att denna prisstrategi bygger på kostnadsorienterad 
prissättning. Strategin innehåller den kostnadsorienterade prissättningens faktorer så som fasta 
kostnader, rörliga kostnader och företagets vinstmål enligt författarna. Dessa faktorer 
tillsammans med faktorerna som följer nedan utgör den förlängda kostnadsorienterade 
strategin(ibid). 

 
• Unika karaktäristiska, tjänstens grundtanke, tjänstens hållbarhet och tillfört värde 

till tjänsten 
• Hur stor andel av tjänsten som utnyttjas 
 

För att komma fram till ett pris för tjänsten måste först den ansvarige komma fram till en bas 
för vad kostnaderna är för att utföra tjänsten skriver Tung, Capella och Tat (1997). Efter detta 
måste man även se på hur mycket av tjänstens kapacitet som utnyttjas för att få fram hur 
mycket tjänsten egentligen kostar (ibid). Författarna menar att om exempelvis mindre än 100 
procent av tjänstens kapacitet utnyttjas så kan man inte räkna med en kostand som bygger på 
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100 procent av tjänstens kostnad. Har tjänsten sedan några unika egenskaper räknar man även 
med dessa i kostnaderna. För att få fram en kostnad jämför man tjänsten med konkurrenterna 
och de egenskaper de har på sina tjänster(ibid). 

 
Författarna menar att om man jämför man denna förlängda strategi med den traditionella 
kostnadsorienterade strategin så är fördelarna med denna att man tar hänsyn till om tjänsten 
har några unika egenskaper och tillämpar det i prissättningen. Till viss del tar även den 
förlängda strategin hänsyn till vilka konkurrensfördelar som uppstår när man har en 
differentierad tjänst att erbjuda (ibid). Nackdelarna med strategin är att det kan vara svårt att 
värdera unika egenskaper vilket gör prissättningen mer komplex(ibid). 

 
Differentierad prisstrategi 
 
Tung, Capella och Tat (997) skriver att denna prisstrategi mynnar ut i att ha en differentierad 
konkurrensfördel jämte andra aktörer på marknaden i form av till exempel en tilläggstjänst 
som gör att man kan ta ut ett högre pris. 

 
Tilläggen kommer enligt författarna från dessa fyra faktorer: 
 

• Tillgänglighet 
• Ett bra rykte 
• Tilltro till säljande företag 
• Priskänslighet 

 
Tillgänglighet syftar enligt Tung Capella och Tat (1997) till hur många tjänster man har och 
vilka tjänster man har tillgängliga för sina kunder. Har man till exempel ett bra rykte vad 
gäller tjänsternas kvalitet kan man ta ut ett högre pris även här (ibid). Tilltro till säljande 
företag kan ses som en relation mellan vinsten och varaktigheten av tilltron till den som säljer 
tjänsten menar författarna. Författarna fortsätter med att detta är något som har stor inverkan 
på prissättningen eftersom om inte tilltron till säljaren finns köper inte kunden produkten. 
Priskänslighet beror enligt författarna på antalet tjänster som kunden är medveten om 
finns(ibid). 
 
Det positiva med differentierade tilläggstjänster brukar vara associerade med följande (ibid): 
 

• Högre tillgänglighet på tjänster 
• Bättre rykte och mindre upplevd risk för kunden när de köper tjänsten 
• Starkare tilltro till kundlojalitet och långsiktiga relationer 
• Mindre priskänslighet som ett resultat från skräddarsydda tjänster och 

produktdifferentiering. 
 
Det finns enligt författarna olika problem med tillägg på tjänster. För det först är att de är 
svåra att beräkna av två anledningar: 
 
1. Tjänstefaktorerna borde vara mer än de fyra ovanstående så som högt 

engagemang/lågt engagemang vid köp och till exempel kundernas allmänna kunskap. 
2. Differentierade tillägg är abstrakta och går ej heller att ta på. 

 
För det andra hävdar författarna att den förlängda kostnadsstrategin är mer komplex eftersom 
fler faktorer måste tas i beaktning jämfört med den traditionella kostnadsorienterade strategin.  
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Yelkur och Herbig (1997) pratar om att det finns fem steg att följa när man använder sig av 
differentierad prissättning. Dessa är som följer: 

 
Hitta en målmarknad 
 
Författarna menar att man oftast har kommit fram till målmarknaden när man har produkten 
klar, men när man använder sig av differentierad prissättning måste man gå ett steg längre och 
dela in målmarknaden i mindre segment. 
 
Dela in målmarknaden i mindre kundsegment 
 
En viktig sak när man använder sig av en tjänste strategi är enligt författarna att segmentera 
kunderna som man vänder sig mot. Som exempel kan en hotellkedja dela in sina 
målmarknader i semesterresenären, affärsresanden och människor som bor på hotellet 
eftersom de är på resande fot och måste ha ett ställe att bo på för natten(ibid).  
 
Beräkna efterfrågan för varje kundsegment 
 
När det gäller efterfrågan refererar Yelkur och Herbig (1997) till Oren, Smith och Wilson 
(1984) som har kommit fram till en metod som beräknar efterfrågan hos kunder. Enligt denna 
metod finns det många kunder i målmarknaden, som alla har olika karaktärer. Med denna 
metod menar författarna att man delar in kunderna i grupper, där kunder med liknande 
karaktärer hamnar i samma grupper och förväntas efterfråga produkter i ungefär samma 
utsträckning. 
 
Beräkna maxpriset varje kundsegment är villig att betala 
 
Författarna menar att maxpriset visar vad en kund är villig att betala för en produkt eller 
service och är ett riktmärke när man använder sig av differentierad prissättning mot olika 
kundsegment. 
 
Yelkur och Herbig (1997) skriver att man genom att dela in kunderna i olika segment 
beroende på vilket värde de sätter på en service ger ofta en idé vad kostnaden är för att 
tillfredställa dessa kunder och även hur mycket de är villiga att betala. För att säljaren av 
tjänster skall kunna använda sig av differentierad prissättning måste han/hon veta vilka som 
kan tänka sig att betala maxpriset på tjänsten(ibid). 
 
Bestämma priser för varje segment 
 
Det sista steget går ut på att genom de åvanstående stegen bestämma priser för de olika 
segmenten som man har hittat (ibid) 
 
 

Paketprisstrategi 
 
Denna strategi går enligt Tung, Capella och Tat (1997) ut på att man marknadsför två eller 
mer produkter eller tjänster i ett paket till ett specialpris. Naylor och Frank (2001) har samma 
definition på paketprisstrategin, de menar även denna strategi har blivit allt vanligare vid 
försäljning av tjänster. Författarna menar att paketprissätningen ur företagens perspektiv är 
mycket gynnsam då den leder till fler kunder och högre intäkter. Det rationella med denna 
prisstrategi är att det blir en hög grad av kostnadsdelning och en hög grad av fasta kostnader 
jämfört med rörliga kostnader och efterfrågan på företagets tjänster är ofta beroende av 
varandra (ibid)  
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2.2.4 Prisdiskriminering  
 

Enligt Varian (1999, s 434) är företag som ägnar sig åt prisdiskriminering ett företag som 
säljer olika enheter av sin produktion till olika priser. Författaren menar att om man säljer sina 
produkter till ett marknadspris finns det ett stort antal kunder som är beredda att betala mer. 
På detta sätt uppkommer enligt författaren ett konsumentöverskott. Författaren menar att 
prisdiskrimineringens uppgift är att minska konsumentöverskottet och öka företagets vinst. 
 
Metoden som man enligt författaren använder är att man delar upp kunderna i grupper 
beroende på deras betalningsvilja. Författaren fortsätter med att förklara att det finns tre olika 
prisdiskrimineringsstrategier: 

 
Första gradens prisdiskriminering innebär enligt författaren att varje producerad enhet säljs till 
den individ som värderar den högst. Med andra ord säljer producenten produkten till olika pris 
till olika individer (ibid). Författaren fortsätter med att följden av detta blir att producenten gör 
hela konsumentöverskottet till vinst. Problemet med denna typ av prisdiskriminering är att 
producenten måste veta den enskilda individens betalningsvilja (ibid). 
 
Andra gradens prisdiskriminering innebär enligt Varian att priset varierar med antalet köpta 
enheter. Ett exempel på detta är mängdrabatt enligt författaren. Man kan även i stället för att 
diskriminera utifrån kvantitet diskriminera utifrån kvalitet (ibid). Producenten skapar olika 
paket med olika pris/kvalitet förhållanden och kunden väljer sedan det som ger denne högst 
värde skriver författaren. 
 
Tredje gradens prisdiskriminering innebär att producenten säljer sina produkter till olika priser 
till olika grupper, men samma enhet som säljs till en given person har samma pris, till exempel 
studenter (ibid). 
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3 Metod 
 
I metodkapitlet är vår avsikt att redogöra för hur vi har gått tillväga när vi gjort vår 
undersökning, det vill säga hur vi har motiverat vårt val av forskningsstrategi och vilka 
företag vi har valt. I detta kapitel tar vi även upp hur vi gick då vi gjorde vår datainsamling 
och varför den lämpade sig bäst för vår undersökning. Genom metodproblemet har vi sedan 
slutligen redogjort för hur vi anser att reliabiliteten och validiteten har stärkts. 
 

3.1 Litteraturstudie 
 
Denna uppsats är av deduktiv karaktär eftersom avsikten var att beskriva ett fenomen med 
startpunkt i befintliga teorier. För att en uppfattning om ämnesområdet skulle bildas har vi 
sökt efter böcker och artiklar beträffande det undersökta området. Vi har i vår litteraturstudie 
använt oss av olika databaser. Ebsco, Emerald och Helecon var de databasar som vi, genom 
sökord, använde oss av. Kombinationer av följande sökord har använts: pricing, service firms, 
pris, tjänsteföretag, prissättning. Genom de vetenskapliga artiklar som vi funnit lämpade för 
forskningen ifråga, har vi tack vare artiklarnas referenser funnit böcker att använda oss av vid 
den fortsatta undersökningen. Böckerna har också sökts genom den nationella databasen 
Libris och Luleå tekniska universitets egen bas, Lucia.  
 

3.2. Forskningsstrategi  
 
När vi skulle välja forskningsstrategi bestämde vi oss för att göra en fallstudie. Strategin 
valdes med hänsyn till att vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur fastighetsmäklare 
sätter priser på sina tjänster. Genom att göra en fallstudie kunde vi genom en djupgående 
undersökning undersöka hur det aktuella företagen arbetade med sin prissättning. Valet av 
fallstudie motiveras sålunda av att vi, med tanke på våra forskningsfrågor, ansåg att en 
fallstudie skulle ge oss djupare information än exempelvis en surveyundersökning. 
Denscombe (2000, s 43) stödjer vårt val av forskningsstrategi när han säger att en fallstudie 
innebär att forskaren undersöker en (eller ett fåtal) undersökningsenheter. Detta, menar han, 
för att få en djupgående redogörelser för händelser, relationer, erfarenheter eller processer i 
den speciella undersökningsenheten och se det speciella snarare än att titta på det enskilda. 
Nackdelen med fallstudier, menar Patel och Tebelius (1987, s 62) är att resultatet från en 
fallstudie inte vanligtvis kan generaliseras till att gälla en hel population.  
 

3.3. Val av fallstudieföretag 
 
Nästa steg i upplägget av den empiriska studien var att välja de företag där fallstudien skulle 
genomföras. Den bransch vi valt att studera var alltså fastighetsmäklarbranschen. De företag 
inom denna bransch vi valt att studera är Svensk fastighetsförmedling, HSB mäklarna och 
Husaffären. Antalet tre är lämpligt med tanke på den begränsade tiden för uppsatsen. 
Anledningen till att vi valt att studera fastighetsbranschen är för att vi tycker att prissättningen 
i denna bransch verkar intressant dels på grund av att den har hämtat sig från en tidigare kris 
men även eftersom fastighetsförmedlarnas prissättning har varit omdiskuterad i media. 
Företagen har vi valt ut godtyckligt inom Luleå kommun. Svensk fastighetsförmedling 
grundades år 1937 och är ett av Sveriges ledande mäklarföretag med närmare 200 Bobutiker 
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och drygt 500 fastighetsmäklare över hela landet. I Luleå har Svensk fastighetsförmedling tre 
anställda och omsatte 3.8 miljoner kronor 2003. HSB är i grunden en hyresgästförening som 
startade 1923 för att bygga, förvalta bra och prisvärda bostäder för medlemmarna. HSB 
mäklarna är en riktstäckande kedja med som verkar över hela landet och har som motto att 
sätta kunden i centrum, att det skall vara så enkelt som möjligt att köpa/sälja sin bostad via 
dem. Svensk fastighetsförmedling och HSB mäklarna verkar som kedja över hela Sverige, 
men Husaffären verkar endast i Luleå med omnejd.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika angreppssätt som forskningen skiljer mellan, dessa är kvalitativ och 
kvantitativ data. Dessa tillvägagångssätt kan uppfattas som motpoler till varandra men 
sanningen är dessa inte är ömsesidigt uteslutande. Kvalitativ forskning brukar uppfatta ord 
som den centrala analysenheten, medan den kvantitativa forskningen har en inriktning på 
siffror. (Denscombe, 2000, s 204) Med utgångspunkt från detta resonemang har vi valt att 
rikta in vår studie på kvalitativ forskning. 
 
Vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod för att kunna få utförliga svar på våra frågor. 
Före intervjuernas genomförande utformade vi en intervjuguide med frågor som skickades ut 
till respondenterna före intervjutillfället. Intervjuguiden utformades med semistrukturerade 
frågor. Vi fann detta vara bra då vi kunde ställa grundfrågor men även få svar på sådant vi 
möjligen inte funderat på. Enligt Denscombe (2000) är fördelen med personliga intervjuer att 
det går att ställa komplicerade frågor och att man kan ställa följdfrågor.  
 
Innan vi genomförde intervjuerna samlade vi också information om situationen i allmänhet på 
den svenska fastighetsmarknaden för att få en grund att stå på då vi träffade respondenterna. 
Intervjuerna varade i cirka en timme och ägde rum i en miljö där det inte fanns några påtagligt 
störande moment eller omgivningsfaktorer som kunde inverka. Intervjuerna spelades in på 
band och för att säkerställa att ingen information gick förlorad på grund av eventuella 
tekniska problem fördes även anteckningar. 
 
När vi hade bestämt oss för vilka företag vi ville undersöka, valde vi ut en respondent på 
respektive företag. Eftersom det är viktigt att undersökningspersonerna har god kunskap inom 
det område som vi har inriktat studien på gjorde vi ett subjektivt urval. Urvalet av 
respondenter skedde med beaktande av deras position i företaget. Dessa valdes för att få så 
korrekt information som möjligt. Den person vi intervjuade på HSB var Annika Pekkari och 
är den enda fastighetsmäklaren på HSB i Luleå. Husaffären är ett gammalt familjeägt företag 
som för tillfället ägs av Ulf Öystilä och hans dotter Catharina Öystilä. Slutligen så intervjuade 
vi Markus Westin på Svensk fastighetsförmedling som arbetar fastighetsmäklare. 
 

3.5 Analysmetod 
 
Vår analysmetod gick ut på att vi först jämförde teori med den empiri som samlats ihop. Efter 
vi gjort detta plockade vi ut de delar vi ansåg vara mest intressanta och väsentliga, för att 
sedan redovisa dessa i analyskapitlet. Utifrån detta material avslutade vi med att dra egna 
slutsatser.  
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3.6 Metodproblem 
Uppsatsens kvalitet bedöms utifrån vilken grad av validitet och reliabilitet den har, skriver 
Bell (2000, s 62). Om en fråga inte är reliabel saknar den också validitet, förklarar författaren, 
men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara hög – en fråga kan ju ge 
samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen, men ändå inte mäta vad den är avsedd att 
mäta. Nedan följer en diskussion om vilka åtgärder som har vidtagits för att höja uppsatsens 
validitet och reliabilitet.  

3.6.1 Reliabilitet 
 
Enligt Denscombe (2000, s 250) skall forskningen ge samma resultat nu som vid ett senare 
tillfälle oavsett vem som gör undersökningen. Tillförlitligheten/reliabiliteten skall enligt 
Denscombe (ibid) ge samma slutsatser eller resultat vid nästa tillfälle. Gällande reliabiliteten 
tyckte vi att personer som var fastighetsmäklare på respektive företag bäst skulle kunna 
besvara våra frågor. Eftersom frågorna dessutom skickats några dagar innan intervjutillfället 
gavs intervjurespondenten möjlighet att förbereda sig på våra frågor. Att skicka ut frågorna i 
förväg är nödvändigtvis inte bara av godo, utan det skulle även kunna ses som 
reliabilitetssänkande eftersom respondenterna i förväg kunde förbereda ”passande” svar. Vid 
intervjuerna antecknade vi, men som komplement till anteckningarna använde vi oss av en 
bandspelare för att inte gå miste om viktig information. De hjälpmedel vi använt vid 
intervjuerna anser vi har stärkt reliabiliteten. 
 

3.6.2 Validitet 
 
Erikssson och Wiedersheim – Paul (1999, s 38) uppger att validitet är ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som det är avsett att mäta. Om man mäter effektiviteten, skall 
utredningen ge besked om det, menar författarna. En annan sak de poängterar är att validiteten 
är det viktigaste kravet på ett mätinstrument – Om ”instrumentet” inte mäter det som avses 
spelar det mindre roll om mätningen är särskilt bra. För att få relevanta svar på frågor strävade 
vi efter att hitta de rätta personerna att intervjua inom respektive fallstudieföretag. 
 
För att öka validiteten utformades intervjufrågor som konkret skulle belysa inriktningen i 
teoriavsnitten, det vill säga, undvika ”ja-” och ”nejsvar” utan snarare få intervjuoffret att mera 
djupgående beskriva hur till exempel priset sätts och vilka faktorer man tar i beaktning. 
Eftersom vi gjorde personliga intervjuer så anser vi även att validiteten ökat då vi kunde ställa 
följdfrågor om vi inte förstod och fick även en bättre kontakt med personen vi intervjuade 
jämfört med om vi gjort en telefonintervju. Att vi båda författare närvarade vid samtliga 
intervjuer borde också ha stärkt validiteten eftersom vi genom detta haft lättare att ta in den 
information som kommit upp vid intervjutillfällena Validiteten har även stärkts eftersom vi 
inte har haft några problem med gatekeepers och tack vare detta haft tillgång att få 
informationen från kunniga personer inom företaget. Information som erhållits vid 
intervjuerna, men av någon anledning legat utanför ämnet har inte tagits upp i empirin. Detta 
torde ha stärkt validiteten. En sak som försämrat validiteten är att prisfrågor är frågor som kan 
vara av känslig karaktär vilket kan ha medfört att respondenterna medvetet har svarat fel för 
att svaren skall bli de önskvärda eftersom man vill ge en positiv bild av företaget. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras de empiriska data som erhölls vid intervjuer med 
fastighetsmäklarna Marcus Westin, vid Svensk Fastighetsförmedling och Annika Pekkari, vid 
HSB-mäklarna samt Ulf Öystilä, vid Husaffären. Data för respektive fall presenteras separat 
under respektive rubrik. 
 
 

4.1 Svensk fastighetsförmedling 
 
Marcus Westin jobbar som fastighetsmäklare och menar att det finns fyra faser i 
mäklarjobbet. Det börjar enligt Westin med att det ringer människor som vill sälja sin bostad. 
Efter det åker man tid och gör en värdering av fastigheten. När man har gjort denna värdering 
utfärdar man enligt Westin en offert. För att få in objektet kan man få styra det arvode man 
begärt för att konkurrera med de andra mäklarna som eventuellt varit där och tittat på huset, 
menar Westin. 
 
Efter man gett kunden en offert så ringer kunden förhoppningsvis inom ett antal dagar och 
låter oss sälja huset berättar Westin. Därefter så åker man enligt Westin tillbaka till huset och 
tar bilder och skriver kontrakt. Bilderna som tas är enligt Westin ofta avsedda för att läggas ut 
på Internet för att marknadsföra objektet. Nästa steg blir sedan att det förhoppningsvis börjar 
ringa kunder som är intresserade av objektet säger Westin. Sedan, efter ungefär en vecka 
sätter man enligt Westin upp en visning med påföljande budgivning. Westin säger att man 
sedan mest troligt sålt huset inom en vecka till högstbjudande. Säljare och köpare träffas 
sedan här hos oss och skriver avtal. De köper inte huset hos oss utan de binder sig att köpa 
huset, köper huset gör de sedan hos banken några månader senare då man betalar 
köpesumman och skriver köpebrev säger Westin. De sista stegen är att vi hjälper till med 
deklarationen efter ibland upp till ett år. 
 
Westin menar att det finns det finns vissa objekt man inte vill sälja då man vet att det medför 
mer problem än vad det tillför. Han menar att det kan bero på avstyckningar, besvärliga 
säljare osv. Westin menar även att om huset är riktigt svårsålt kan man också tacka nej, men 
att tacka nej till att sälja ett objekt händer inte så ofta, ca en gång per år. Westin menar att en 
viktig faktor då de sätter sina priser är att deras kostnader måste täckas samt att de även har en 
viss vinstmarginal. Westin säger att de har en uträknad kostnad per objekt som säljs, det 
innefattar de utgifter som uppstår vid en förmedling. Självklart måste vi ju kolla så att våra 
intäkter täcker våra kostnader fortsätter Westin. Westin tillägger även att de ibland faktiskt 
går minus på vissa av de förmedlingar de gör  
 
Konkurrenternas kostnader håller Svensk fastighetsförmedling koll på genom att läsa deras 
årsredovisning och även göra en bedömning av deras marknadsföring enligt Westin. Westin 
säger att Svensk fastighetsförmedling, en gång per år brukar sätta sig ner och diskutera vad 
man kan göra med sina priser och vad konkurrenterna har gjort. Man gör helt enkelt en analys 
av vad man gjort som är bra och vad man kan göra bättre. Är det någon konkurrent som gjort 
något bra så tar man efter helt enkelt menar Westin. 
 
Westin menar att det finns ett samband mellan hög kvalitet och höga priser. Han menar att har 
man en högkvalitativ produkt är det lättare att ta mer betalt för den jämfört med en mindre 
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kvalitativ produkt. Som exempel tar Westin upp städning och menar på att det kan var kvalitet 
för en kund att slippa städa. Man kan då ta ut full provision och i slutändan går man i vinst på 
att ha den där kampanjen som ger kunderna gratis städning. Man slipper då även den där 
diskussionen om prutning säger Westin. I slutändan kan det bli så att det är kunden som får 
betala för den där städningen avslutar Westin.  
 
Westin säger att eftersom Svensk fastighetsförmedling är en kedja så har de en del kring- 
tjänster. Bland annat så säger Westin att de samarbetar vi med bankerna SEB och Nordea. De 
har enligt Westin via datorn direkt kontakt med banken vilket gör att de kan göra en 
låneansökan redan hos oss. Efter detta kan man boka upp en tid för kunden hos banken så de 
kan diskutera lånen närmare menar Westin. Westin påpekar dock att kunderna i slutändan 
brukar gå till sin bank som de har i vanliga fall. 
 
Westin säger att de även har en försäkring för dem som säljer sina hus. Denna försäkring 
täcker enligt Westin dolda fel i tio år efter säljaren sålt huset. Westin förklarar även att de 
ibland har kampanjer där de bjuder på flyttstädningen för den som säljer ett objekt via dem. 
Detta gör man enligt Westin för att få in mer objekt. Westin så delar den inte in sina kunder i 
grupper utan ser mer marknaden som en homogen grupp. Kunderna är individuella och man 
försöker läsa av dem på bästa sätt, man har inga förutfattade meningar säger Westin. Westin 
säger att man ibland känner att man fått ett uppdrag innan man talar om priser för kunden och 
att det då blir lättare att ta hem affären. Om han däremot inte känner på så sätt så försöker han 
sätt priser på en sådan nivå att man får uppdraget.  
 
Enligt Westin har man mest privatpersoner som kunder, men på slutet har de börjat förmedla 
mer hyreshus vilket ofta innefattar företagare som försäljare. Westin påpekar dock att 90 % av 
kunderna är privatkunder. Westin menar att de försöker maximera vinsten mot varje kund 
som de har. För att kunna göra det gäller det enligt Westin att kunna avläsa kunden och hur 
prutbenägen kunden är. De bästa kunderna som kommer tillbaka år efter år är enligt Westin 
de som får betala det högsta priset, han jämför det med försäkringsbolag där nya kunder också 
alltid premieras. Skillnaden i prissättning då man riktar sig mot företagskunder är enligt 
Westin att företagskunder oftast är mer priskänsliga jämfört med privatkunder. De jämför mer 
och kollar vad de andra aktörerna på fastighetsmäklar marknaden tar för priser. När man tar ut 
pris för fastighetsförmedling menar Westin att procent på det säljande objektets slutpris är att 
föredra, både för säljaren och för mäklaren. Då får man en morot som säljare och försöker på 
så vis sälja huset dyrt. Utgångsbudet för en villa brukar enligt Westin ligga på 5 % och på ett 
hyreshus ca 3 %. Om det sedan är riktigt stora hyreshus så kan procentsatsen ligga på 1 %. I 
och med att Hemnet finns har enligt Westin marknadsföringskostnaderna sjunkit. Framförallt 
har det dock gynnat säljarna av objekten eftersom de har fått ett bra skyltfönster att 
marknadsföra sina objekt på eftersom köparna finns på Internet säger Westin. Westin tillägger 
att den som annonserar i tidningar får in mer objekt, men köparna finns till 90 % på Internet.  
 
Om man jämför Svensk fastighetsförmedlings tjänster med konkurrenter så menar Westin att 
eftersom de är en kedja så står de sig bra gentemot konkurrenter. Westin fortsätter och säger 
att de har direktkontakt med jurist och även en del kringtjänster. Gällande de priser som 
Svenskfastighetsförmedling tar ut så säger Westin att de nog har de högsta priserna jämfört 
med sina konkurrenter. Westin menar att de har de bästa kringtjänsterna på grund av deras 
säljarförsäkring som täcker in mer än de andras säljarförsäkring. Enligt Westin säger att 
annonseringkampanjer är något som de upphandlar i samarbete med andra mäklarfirmor, Man 
går de ihop och köper annonser av tidningarna och binder sig då ofta ett år framåt. 
Annonseringskostnader är en stor post om man ser till de totala kostnaderna enligt Westin. 
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Han menar att de uppgår till ca 15-20 % av de totala kostnaderna. Det är den andra största 
kostnaden efter löner. De kampanjer som vi har är då vi bjuder på städning och vår försäkring 
som vi erbjuder säger Westin. Paketprissättningen vi har skiljer sig inte mot privatkunder 
jämfört med företagskunder avslutar Westin. Westin menar att man brukar säga att företag är 
mindre priskänsliga, men tycker själv dock att det är raka motsatsen och att företag tänker mer 
på priset. Vid prissättningen mot företag får man vara lite smartare jämfört med förhandlingar 
mot privatpersoner eftersom företagare ofta har god förhandlingsvana. Westin menar att 
Svensk fastighetsförmedling nischar sig på så sätt att de vill stå för det trygga och säkra, att 
kunderna vet vad de får helt enkelt, säger Westin. Detta är något som i slutändan kan leda till 
att vi får lite äldre kunder, det där med säkert och tryggt har nog följt med ganska länge 
eftersom vi har ett väl inarbetat varumärke som uppstod i början av 1900- talet, avslutar 
Westin. 
  

4.2 HSB mäklarna 
 
Annika Pekkari jobbar som fastighetsmäklare åt HSB Mäklarna i Luleå. Pekkari beskriver att 
mäklarjobbets grundpelare är värdering, visning, försäljning, kontraktsskrivning samt avslut. 
Pekkari påpekar att alla fastighetsmäklare har i stort sett samma arbetsuppgifter; de gör dem 
bara på olika sätt. De tjänster som Pekkaris mäklarfirma i första hand säljer är förmedling av 
bostäder, men det finns även kringtjänster så som förmedling av bankkontakter, beräkning av 
reavinster, kontakt med kommunen. Enligt Pekkari består hennes huvudsakliga kundgrupp av 
privatpersoner, företagskunderna samt juridiska personer i form av dödsbon förekommer 
även.  
 
De viktigaste faktorerna när man prissätter är enligt Pekkari att den tid och de kostnader man 
har för att sälja ett objekt täcks, samt att det gärna blir en slant över. Pekkari hävdar att 
företagets kostnader inte har minskat i samband med att annonseringen på Internet har ökat, 
detta beroende på att de fortfarande är beroende av att annonsera i dagstidningar för att få in 
nya objekt. På sikt ser dock Pekkari en möjlighet att ta ut lägre arvoden om 
annonseringskostnaderna skulle minska. Pekkari hävdar att annonseringskostnaderna 
tillsammans med löner och sociala avgifter utgör de tre största utgiftsposterna. 
 
Pekkari påpekar att de flesta mäklare i stort sett har samma kostnader i och med att de utför 
samma tjänster men hon beaktar inte övriga mäklares kostnader i någon större utsträckning 
när de sätter pris. 
 
En viktig faktor som påverkar priset är enligt Pekkari konkurrensen på marknaden samt hur 
den rådande konjunkturen ser ut. Pekkari förklarar att det vanligtvis finns många objekt ute 
när det är dåliga tider, men att det inte prutas lika mycket på arvodena. Däremot när det finns 
få objekt till salu på marknaden förklarar Pekkari att alla mäklare går ner i arvoden. Pekkari 
utvecklar resonemanget och menar att det är bättre att få in ett litet arvode än inget alls. 
Pekkari uppger att arvodet som hon tar ut varierar beroende på vilken typ av objekt det är men 
även att kundernas prutmån är starkare om det är ett lättsålt eller exklusivt objekt. Det arvode 
hon initialt uppger till kunderna är en procentsats av försäljningspriset och det är olika 
beroende på om det är en bostadsrätt (6 %) eller en villa(4%). Enligt Pekkari så säger mäklare 
att de aldrig går ner i arvode, men hon hävdar att sanningen är den att det går att pruta hos alla 
mäklare. Om en kund gör följdaffärer det vill köper ett objekt och vill sälja ett annat så uppger 
Pekkari att hon brukar ge ett bättre pris.  
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Enligt Pekkari utvärderar de konkurrenternas prisstrategier eftersom de regelbundet har 
kontakt med potentiella kunder och därigenom får information om vad andra mäklare erbjuder 
för priser. Dessa uppgifter måste enligt Pekkari tas med en nypa salt men det ger en indikation 
om hon ligger rätt i pris eller om hon ska matcha konkurrenternas bud. Pekkari berättar att 
hon inte har ett brinnande intresse för att utvärdera konkurrenternas lönsamhet utan hon 
fokuserar sig i första hand på att få sin egen firma att gå bra.  
 
Att fastighetsmäklarna tar ut ett högre pris om de kan erbjuda en högre kvalitet på sina 
tjänster håller inte Pekkari med om. Hon menar att de flesta mäklare ligger relativt nära i sina 
värderingar det kan handla om en skillnad på 10.000-15.000 kr. Det beror istället på hur 
konjunkturen ser ut, menar Pekkari, vid dåliga tider går man lättare ner i arvode och det 
betyder ju inte att kvaliteten på tjänsten blir sämre för den skull. Det beror snarare på att vi 
måste få in kapital som täcker våra kostnader.  
 
Pekkari hävdar att de flesta fastighetsmäklare håller samma kvalitet på sina tjänster. Det enda 
som skiljer dem åt är hur de går tillväga samt vilken nisch de har på sin verksamhet. Pekkaris 
fastighetsförmedling inriktar sig främst på bostadsrätter även om villor också är vanligt 
förekommande. Hon förtydligar sitt resonemang med att berätta att det är vanligt att personer 
som vill sälja en fastighet brukar bjuda ett par mäklare för att låta dem göra värdering av 
fastigheten.  
 
Pekkari hävdar att de inte delar in sina kunder i olika grupper utan att arvodet som hon tar ut 
beror mer på vad de säljer, det vill säga om objektet är lättsålt eller ej. Hon berättar dock att 
det en kund som väljer att anlita HSB mäklarna vid flera tillfällen givetvis får ett förmånligare 
pris. Sen så beror det ju även på hur bra personen är på att förhandla och där skiljer det sig 
ganska mycket, hävdar Pekkari. De personer som är bäst på att förhandla brukar normalt sett 
även få ett bättre pris, menar Pekkari. Hon anser att de personer som oftast är bäst på att 
förhandla är medelålder män samt yngre personer. Att de yngre är bäst på att pruta beror 
enligt Pekkari på att de inte är uppväxta med värderingarna att vi inte prutar i Sverige, men 
hon menar även att de kan bero på att de är mer prismedvetna.  
  
När det gäller företag så berättar Pekkari att det är en liten andel av dem som vänder sig till 
henne. Därför sker ingen annorlunda prissättning mot dem i förhållande till privatkunderna 
utan hon uppger att de är samma metod hon använder sig av.  
 
Enligt Pekkari är mäklarjobbet ett jobb som kräver fingertoppskänsla rakt igenom, från 
värderingsprocessen till försäljningsprocessen var man kan sätta sitt arvode. Pekkari hävdar 
att alla företag vill tjäna så mycket pengar som möjligt och därför sätter hon priset på en nivå 
som hon tror att hennes kunder kan godta. Hon berättar att stamkunderna får ett bättre pris 
med vanligtvis brukar hon inte baka in andra tjänster i sitt arvode. I de fall hon har sålt 
nyproducerade bostäder brukar hon ge dessa kunder som vill sälja möjlighet att göra det via 
henne och då till ett reducerat arvode. Detta arvode uppger hon är samma för alla som väljer 
det erbjudandet. 
 
Beträffande de annonseringskostnader som en försäljning av en fastighet medför berättar 
Pekkari att inga samarbeten mellan mäklarna finns för att hålla nere kostnaderna. 
 
Enligt Pekkari så är fastighetsmäklarbranschen en icke statisk bransch som bygger mycket på 
personliga relationer. Pekkari berättar att de har en grundprovision som de brukar svara i 
telefon när kunder ringer men sen beror det även på vilket objekt det är. Ibland händer det 
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även att hon tackar nej till vissa objekt och då är det främst fritidshus, då de enligt Pekkari är 
mer tidskrävande att sälja. Oftast brukar man redan innan man tar in ett objekt veta om man 
kommer att tjäna på just den affären, hävdar Pekkari. Det händer ibland, menar Pekkari, att 
hon tar in ett objekt fast det inte kommer leda till en vinst på just den affären, men att det 
kommer att ge en spinn-off effekt och generera potentiella kunder vilket på lång sikt ger vinst. 
Det är viktigt att tänka långsiktigt fortsätter Pekkari, annars blir man inte speciellt långvarig i 
den här branschen.  
 
Pekkari hävdar att det kan verka som att alla mäklare ligger på samma arvode. Det menar hon 
beror på att de har ungefär samma kostnader. Själva arvodet bestämmer respektive 
mäklarbyrå själva men det är viktigt att man försöker att täcka sina kostnader och att det blir 
en vinstmarginal.  
 

4.3 Husaffären 
 
Ulf Öystilä har arbetat som fastighetesförmedlare i över 30 år han uppger att han känner till 
branschen och berättar att han har sålt fastigheter i i de flesta kvarteren i Luleå. Öystilä menar 
att de viktigaste faktorerna när dem sätter pris på sina tjänster är att de fasta kostnader, det vill 
säga löner, hyra och annonseringskostnader, täcks. Vidare påpekar Öystilä att det är viktigt att 
man har lönsamhet i företaget så att det blir över lite pengar så att man kan förnya lite och bli 
mer konkurrenskraftig.  
 
Öystilä berättar att det arvode han tar ut är kostnadsbaserat och att det vanligtvis är en 
procentsats av försäljningssumman. För en bostadsrätt och ett fritidshus hävdar Öystilä att de 
tar arvodet mellan 4-6 % i arvode och för att sälja en villa tar de ett arvode på 4-5 %. Öystilä 
menar att det arvode som de tar ut brukar skilja sig, mycket beroende på hur lättsålt men även 
hur högt värderat objektet är samt till viss del på hur förhandlingskraftig säljaren är. Generellt 
hävdar Öystilä att när det gäller fastigheter som ligger i mindre attraktiva delar av kommunen 
så brukar säljaren aldrig försöka förhandla fram ett lägre arvode. Det lägsta arvode som 
Öystilä brukar ta ut när det gäller bostadsrätter ligger på 15.000 kr. Enligt Öystilä har de flesta 
fastighetsmäklare ungefär samma kostnader; största skillnaderna är hur många anställda man 
har och vilken lokalhyra man har. De utgifter som konkurrenterna har förklarar Öystilä att de 
tar i beaktning och på detta område kan hans företag vara med och konkurrera eftersom de har 
lägre kostnader i och med att de är ett litet familjeföretag.  
 
När det är ett företag som säljer en fastighet menar Öystilä att de vanligtvis tar kontakt med 
flera andra mäklare för värdering och begäran om offert. Därför brukar arvodet även bli lägre. 
Öystilä förklarar att det lägre procentuella arvodet beror till viss del på den 
förhandlingsförmåga som företag har men att det även beror på att de objekt som företag 
säljer vanligtvis ligger i mångmiljon belopp. Öystilä menar att det är lättare förlora en 
företagskund till en konkurrerande mäklare eftersom företagskunderna vanligtvis har större 
vana att förhandla och att de till viss del även är mer prismedvetna än privatkunder.  
 
Öystilä beskriver fastighetsförmedlingen som en process som börjar med ett intag av kunder, 
värdering, visningar och annonsering. Därefter när det är dags för att göra ett avslut på 
försäljningen så hjälper Öystilä till med kontrakt och ser till att köparen får kontakt med 
banken för en så snabb hantering som möjligt. Öystilä menar att detta kan ses som en 
paketlösning men att det även är en extraservice som är tänkt att påskynda processen och göra 
försäljningen trygg och säker för säljaren. Öystilä tillhandahåller även en försäkring där 
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säljaren friskriver sig alla dolda fel som kan finnas i fastigheten i upp till 10 år. Detta är en 
tjänst som kostar 4950 kr men som kan vara värd att beakta.  
 
Beträffande hur priset påverkas av den rådande konkurrensen hävdar Öystilä att de har goda 
möjligheter att verkligen vara med och konkurrera i och med att de är ett litet familjeföretag 
och borde kunna hålla lägre kostnader än våra konkurrenter. Det är en av företagets styrkor att 
de har låga omkostnader i samband med att de just är ett familjeföretag, fortsätter Öystilä. 
Öystilä menar att de har inseende över hur deras konkurrenter ligger till prismässig och att det 
beror främst på att de får höra det från andra kunder och därmed kan bilda sig en uppfattning 
om konkurrenternas pris.  
 
Ösytilä hävdar att värderingen och förmedlingen av fastigheten inte skiljer sig märkbart 
mellan olika mäklare utan om säljaren tar dit 2-3 olika mäklare till sitt hus så kommer det 
värderade priset att ligga på ungefär samma nivå. Detta beror enligt Öystilä på att alla mäklare 
i Luleå har varit med ganska länge och känner till prisnivåerna i de olika områdena. Trots det 
hävdar Öystilä att kvaliteten på deras tjänster i förhållande till andra mäklare är hög. Detta 
förklarar Öystilä med att de är ett familjeföretag där alla strävar mot samma mål och att de är 
mån om att ge god service och bibehålla sitt goda rykte. 
 
Öystilä förklara att deras segmentering av kunder baseras på hans erfarenhet av olika kunder 
som exempel nämns att exempelvis äldre konsumenter inte är lika benägna att pruta som 
yngre kan vara.  
 
Beträffande samarbeten mellan mäklare så berättar Öystilä att det inte finns några samarbeten 
mellan mäklarna. Öystilä berättar att upphandlingen av priser för annonseringen sker 
individuellt. I samband med att annonsering av fastigheter på Internet har blivit mer vanlig har 
även annonseringskostnaderna sjunkit, hävdar Öystilä.  
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5 Analys 
 
I föregående avsnitt presenterades empiriska data från personliga intervjuer vid 
Svenskfastighetsförmedling, HSB-mäklarna samt Husaffären. I detta kapitel analyseras den 
insamlade informationen med utgångspunkt i teorier beskrivna i kapitel två. För att finna 
skillnader och likheter analyseras först varje fall gentemot teorin och därefter görs en 
tvärfallsanalys där fallen jämförs sinsemellan.   
 
 

5.1 Hur beaktar fastighetsmäklare olika faktorer i prissättningen av sina tjänster? 
 
Den empiriska studien visar att de bakomliggande faktorerna som företag beaktar vid 
prissättning av tjänster baseras på kostnader, konkurrens samt vilket värdet för kunden är. 
Detta har sin utgångspunkt i Lovelocks (1996, s 326) pristripod. Det som framgår av studien 
är att tyngdpunkten för tjänsteföretagen när det gäller prissättningen framförallt är att deras 
kostnader måste täckas samt att konkurrensen har en viss inverkan på priset i synnerhet när 
kunderna är få. Studien visar också att värdet för kunden är beaktas då det är viktigt för 
tjänsteföretagen att få ett gott rykte. Nedan kommer tjänsteprissättningens olika beståndsdelar 
att analyseras.  
 
Enligt Zeitman et al (1985) är kostnaderna en viktig prisgrundande faktor på 
tjänstemarknaden, författarna hävdar att det till och med är den avgörande faktorn för hur en 
tjänst skall prissättas. Även den empiriska studien visar att kostnaderna är den faktor som 
väger tyngst. Svensk fastighetsförmedling har en uträknad kostnad per objekt som säljs, 
vilken innefattar de utgifter som uppstår vid förmedlingen samt en vinstmarginal. Detta 
eftersom Svensk fastighetsförmedling inte skulle kunna leva vidare om inte deras kostnader 
täcktes. På Svensk fastighetsförmedling uppger man att man har ett samarbete med andra 
mäklare när det gäller upphandling av annonseringskostnader. Enligt HSB-mäklarna är det 
viktigt att den tid och de kostnader de har för att sälja ett objekt täcks samt att de får en 
marginal över. HSB-mäklarna berättar att de inte förekommer något samarbete med andra 
mäklare när det gäller upphandling av annonseringskostnader. Husaffären har liksom de 
ovannämnda mäklarna en kostnadsbaserad prissättning vilken vanligtvis är en procentsats av 
försäljningssumman. Det ovannämnda resonemanget från företagen stämmer överens med 
Kotler och Armstrong (2002, s 456) som hävdar att tjänsteföretag trots svårigheterna att 
prissätta en tjänst måste ta ut ett pris som är högt nog att täcka kostnaderna men lågt nog att 
skapa efterfrågan.  
 
Studien visar att den metod som fastighetsmäklarna använder sig när de sätter pris på 
tjänsterna stämmer överens med det Palmer (1998, s 286) beskriver som enklaste formen av 
kostnadsbaserad prissättning, där varje kostnaderna för en specifik tjänst fördelas på hur 
mycket resurser tjänsten kräver samt en vinstmarginal. Att det finns ett samband mellan 
kostnaderna och priset är tydligt, något som studien visar på är att de undersökta 
mäklarföretagen håller en liknande nivå på sina priser. Svensk Fastighetsförmedling tar som 
utgångsbud ut 6% för en bostadsrätt samt 4-5% för en villa, för ett mindre hyreshus ligger 
arvodet på 3% vilket procentuellt minskar ju större objektet är. HSB-mäklarna uppger att 
deras utgångsbud är 6% för en bostadsrätt samt 4% för villor, då de inte brukar sälja några 
större objekt liknande hyreshus saknas information och hur mycket de brukar ta ut. Även 
Husaffären tar ut ett procentuellt arvode där utgångsbudet ligger på 6% för bostadsrätter samt 
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4-5% för villor. Palmer (2001, s 286) skriver att det kan problemet med prissättning hos 
tjänsteföretag ofta beror på att den övervägande delen av företagens kostnader finns i de fasta 
kostnaderna, vilket resulterar i svårigheter att fastställa kostnader för en given enhet i 
tjänsteprocessen. Svensk fastighetsförmedlings kostnader består av en kombination av fasta 
och rörliga kostnader, där de tyngsta kostnaderna utgörs av löner följt av annonserings 
kostnader. HSB mäklarna hävdar att de flesta mäklare i stort sett har liknande kostnader efter 
som de utför likartade tjänster. HSB mäklarna har de största utgiftsposterna i 
annonseringskostnader tillsammans med löner och sociala avgifter. Husaffären menar att 
deras fasta kostnader består av hyra, annonseringskostnader och löner. De säger dessutom att 
eftersom de är ett litet familjeföretag har lägre kostnader jämfört med de större kedjorna vilket 
medför att de kan hålla ett konkurrenskraftigt pris gentemot sina kunder. Husaffären och 
Svensk fastighetsförmedling hävdar att deras annonseringskostnader har minskat i och med att 
annonsering via Internet har blivit mer populärt. Detta är något som HSB mäklarna inte håller 
med om, de menar att annonseringskostnaderna kan minska på sikt vilket kan leda till att 
mäklarna kan ta ut ett lägre arvode.  
 
Payne (1992, s 141) menar på att det är viktigt för tjänsteföretag att ha förståelse för 
konkurrenternas kostnader och prissättning. Detta är något som Svensk fastighetsförmedling 
håller med om. De brukar en gång per år analysera konkurrenternas årsredovisningar och 
marknadsföring, i fall någon konkurrent gjort något bra så menar Svensk fastighetsförmedling 
att de tar efter detta. HSB mäklarna och Husaffären är även de medvetna om konkurrenternas 
kostnader och hävdar att alla mäklare har liknande kostnader vilket medför att några 
omfattande analyser inte utförs. Palmer (2001, s 293) hävdar att det på marknaden där 
konkurrenter har liknande kostnader för tjänster som säljs kan prissänkningar leda till 
krävande priskrig som inte alltid medför ökad försäljning och vinst. HSB mäklarna menar att 
de flesta mäklare ligger på ungefär samma priser och att det beror på att kostnaderna är 
ungefär de samma för alla mäklare. Svensk fastighets förmedling och Husaffären går inte lika 
långt i sina resonemang, men den empiriska studien visar att alla tre mäklare håller priser som 
ligger i nivå med varandra. Lovelock (1996) menar att värdet för kunden är en annan viktigt 
faktor att ta i beaktning när man prissätter en tjänst. Detta är något som respondenterna håller 
med om samtidigt förklarade mäklarna att den värderingen och förmedlingen av fastigheter 
som de utför inte skiljer sig märkbart mellan de olika fastighetsförmedlarna.  
 
Enligt Kotler (2003, s 472) finns det ett samband mellan pris och kvalitet, som exempel 
medför en högkvalitativprodukt möjligheten att ta ut ett högre pris. Svensk 
fastighetsförmedling menar att detta stämmer och tar som exempel upp att det för vissa 
kunder kan vara kvalitet att slippa städa när de flyttar och därmed kan de ta ut full provision 
och ofta slippa diskussioner om prutning. Detta medför enligt Svensk Fastighetsförmedling att 
kunden i slutändan ändå får betala för städningen i och med att full provision togs ut. 
Husaffären ser också att det finns ett sådant samband och att de oftast kan ta ut ett högre 
arvode i de fall där de blivit rekommenderade av någon tidigare kund. HSB-mäklarna håller 
inte med om att detta samband finns utan hävdar att de flesta mäklare håller likvärdig kvalitet 
på sina tjänster. Om HSB-mäklarna går ner i arvode beror det mer på att det är dåliga tider 
och att de behöver få in kapital för att täcka sina kostnader och enligt HSB-mäklarna blir inte 
kvaliteten på tjänsten därmed lägre.  
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5.2  Hur ser användandet av prisstrategier ut hos fastighetsmäklare? 
 
Enligt Yelkur och Herbig (1997) bör ett tjänsteföretag som använder sig av differentierad 
prisstrategi dela in sina kunder i målmarknader och komma fram till ett pris för varje segment. 
Svensk fastighetsförmedling delar inte in sina kunder i olika segment utan ser marknaden som 
en homogengrupp. De menar att de ändå hanterar varje kund individuellt och försöker att läsa 
dem så att de kan maximera vinsten för varje kund. Svensk fastighetsförmedlings stamkunder 
är även de som får betala det högsta priset vilket de sammankopplar med att nya kunder bör 
premieras. HSB-mäklarna hävdar att de inte delar in sina kunder i olika grupper utan att 
arvodet styrs av objektet de säljer, det vill säga om det är lättsålt eller ej. HSB-mäklarna ger 
dock sina stamkunder ett bättre pris, sen hävdar HSB-mäklarna att priserna även styrs av hur 
bra kunden är på förhandla. Enligt HSB-mäklarna är det kunderna som är yngre och i 
medelåldern som är bäst på att förhandla. Respondenten på Husaffären förlitar sig på sin 
erfarenhet när det gäller att bedöma vilket pris de ska erbjuda respektive kund och förklarar 
att priset i första hand styrs av objektets egenskaper.  
 
Enligt Svensk fastighetsförmedling och Husaffären brukar de även ha företag som kunder, de 
hävdar att dessa kunder är bättre på att förhandla och ofta brukar ta in offerter från flera olika 
mäklare. HSB-mäklarna så har de ingen större erfarenhet av försäljning, men att i de fall de 
har företagskunder så använder de sig av samma prissättnings metoder som de tillämpar 
gentemot privatkunder. Svensk fastighetsförmedling och Husaffären menar att deras 
företagskunder är mer priskänsliga än privatkunder och att de ofta är duktiga på att förhandla. 
Detta genererar i sin tur att arvodena procentuellt sett blir lägre än för privatkunder, de båda 
mäklarna förklarar dock att detta även beror på att objekten som företag säljer vanligtvis är i 
mångmiljonklassen. 
 
Enligt Tung, Capella och Tat (1997) kan tjänsteföretag använda sig av följande prisstrategier; 
kostnadsorienterad prisstrategi, konkurrensorienterad prisstrategi, förlängd kostnadsorienterad 
prisstrategi, prisorienterad prisstrategi, differentierad prisstrategi samt paketorienterad 
prisstrategi. Den kostnadsorienterade prisstrategin bygger på att man sätter priset beroende på 
vad man har för kostnader (ibid). De intervjuade respondenterna hävdar att de alla strävar att 
täcka sina kostnader samt att få en vinst varje år. Svensk fastighetsförmedling använder sig till 
viss del även av en paket prisstrategi, där olika tilläggstjänster ingår, vilket även HSB-
mäklarna tillämpar vid kampanjer. Svensk fastighetsförmedling menar att de håller de högsta 
priserna på marknaden detta beror enligt dem själva på att de har bättre kringtjänster, inarbetat 
varumärke och en äldre kundkrets. HSB-mäklarna hävdar att det kan verka som att alla 
mäklare tar ut samma arvoden vilket de hävdar är beroende på att de har ungefär samma 
kostnader. Enligt HSB mäklarna så påverkas deras prissättning av den rådande konkurrensen 
på marknaden samt hur konjunkturen för tillfället ser ut. HSB mäklarna menar att när det är 
dåliga tider så finns det ofta många objekt ute, men att det då inte prutas lika mycket på 
arvodena som när det finns få objekt ute så prutas det desto mer. Husaffären säger sig hålla 
hårt på att deras prissättning är baserat på deras kostnader, men att arvodet på objektet som 
säljs till stor del påverkas av hur lättsålt objektet är. Både Svensk fastighetsförmedling och 
Husaffären menar på att det har former av paketlösningar för kunderna där diverse tjänster 
kan ingå. Detta är något som inte HSB mäklarna tar upp som paket lösningar, men de har 
även de vissa kringtjänster som finns att tillgå. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring studiens resultat och presentera 
slutsatser från analysen av det empiriska materialet, utifrån vilka uppsatsens syfte kommer att 
besvaras. Avslutningsvis kommer vi även att ge förslag till fortsatt forskning. 
 
 

6.1 Hur beaktar fastighetsmäklare olika faktorer i prissättningen av sina tjänster? 
 
Den empiriska studien gav att samtliga respondenterna beaktar faktorerna; kostnader, 
konkurrenter samt värde för kunden i deras prissättning av tjänsterna. Den faktor som väger 
tyngst när det gäller prissättningen av tjänsten fastighetsförmedling är att företagets måste 
täcka sina kostnader. De största utgiftsposterna som tjänsteföretagen har består av 
lönekostnader, hyreskostnader följt av annonseringskostnaderna. En anmärkningsvärd 
iakttagelse är att uppgifterna gällande annonseringskostnaderna gick isär om huruvida 
mäklarna upphandlar annonseringskostnaderna gemensamt eller ej. I denna fråga hävdar 
Svensk Fastighetsförmedling att det råder ett samarbete mellan mäklarna och att syftet är att 
förhandla fram ett fördelaktigare annonseringspris. Något sådant samarbete hävdar 
Husaffären och HSB-mäklarna att det inte finns. Att respondenterna var oense i denna fråga 
kan bero på att samarbeten i olika former mäklare emellan är en känslig fråga, men det kan 
även bero på andra faktorer såsom att de två mäklarfirmorna som säger att de står utanför ett 
sådant samarbete även gör det.  
 
Enligt den empiriska undersökningen förekommer det liknande prissättningsmetoder hos 
tjänsteföretagen, med ett arvode som baseras på en procentsats av försäljningssumman eller 
ett fast minimiarvode. Den empiriska studien visar även att det arvode som tjänsteföretagen 
har som utgångsarvode ligger på i stort sett samma nivåer, vilket förklaras av mäklarna med 
att de har likvärdiga kostnader eftersom tjänsten de säljer är densamma. Priset som 
tjänsteföretagen tar ut för fastighetsförmedlingen är inte ett fast pris utan kunderna har goda 
möjligheter att förhandla fram ett mer fördelaktigt pris. Husaffären och Svensk 
fastighetsförmedling menar på att de har företagskunder om än i mindre utsträckning jämfört 
med privatkunder. HSB mäklarna har inte någon större erfarenhet av försäljning mot 
företagskunder. Anledningen till att HSB mäklarna inte säljer till företagskunder beror enligt 
oss på att de till stor del riktar in sig på att sälja bostadsrätter. Ett anmärkningsvärt 
resonemang som vi observerat är att Svensk fastighetsförmedling menar att företagskunder är 
mer medvetna om priset och hör sig för med flera mäklare för att få det bästa priset medan 
Husaffären menar på att företagskunder är mindre priskänsliga jämfört med privatkunder. 
Efter att ha observerat dessa resonemang så kan det enligt oss förklaras med att båda mäklare 
kan ha rätt i sina resonemang. I fall en företagskund säljer en bostadsrätt för ett mindre belopp 
på ca 1,5 miljoner så blir nog inte priset på förmedlingen så viktigt för företagskunden, men 
för en privatkund kan det handla om mycket pengar. Säljs dock en fastighet för ca 25 miljoner 
handlar det däremot om betydligt mer pengar och företagaren blir nog då mer prismedveten 
och söker kanske då det bästa priset. 
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6.2 Hur ser användandet av prisstrategier ut hos fastighetsmäklare? 
 
Alla tre mäklare hävdar att deras kostnader är något som de har i åtanke när de sätter sina 
priser, detta medför att vi tycker alla mäklare har en viss typ av kostnadsbaserad prissättning. 
Dock så menar vi på att de inte har renodlade prisstrategier som bygger på deras kostnader. 
Som exempel menar HSB mäklarna att de tar hänsyn till hur konkurrensen ser ut på 
marknaden vilket kan hänvisas till en konkurrensbaserad prissättning. Svensk 
fastighetsförmedling säger att de tar alla sina kunder individuellt och att de läser av kunderna 
för att maximera sin vinst. Vi tycker att detta kan ha sin botten i att de tillämpar en form av 
prisdiskriminering där man sätter olika priser mot olika kundgrupper. I Svensk 
fastighetsförmedlings prissättning kan man även se en form av paketprissättning där de 
erbjuder kunden till exempel gratis flyttstädning när det får förmedla kunden objekt. 
Husaffären menar på att de har en kostnadsbaserad prissättning vilket vi till viss de håller med 
om., men de säger även att de får sina kunder från tidigare kunder som rekommenderat dem. 
Detta kan hänvisas till en differentierad prissättning där man sätter man kan ta ut ett högre 
pris då man till exempel har ett bra rykte. Vi håller alltså inte med Husaffären utan menar att 
företaget till viss del använder sig av en differentierad prissättning. 
 
De slutsatser vi kan dra av de olika respondenternas svar är att de alla menar på att de har en 
kostnadsbaserad prissättning. Detta menar vi inte stämmer utan att det är en mix av 
kostnadsbaserad prissättning och flera andra strategier för prissättning. Studien visar enligt 
oss att det inte är kostnaden som ligger till grund för prissättningen utan detta är bara en lite 
del som spelar in när de sätter sina priser. Huruvida fastighetsmäklarna arvoden styrs av 
samarbeten lämnar vi upp till läsaren att avgöra. Klart är dock att de flesta fastighetsmäklare 
håller liknande priser och att det enligt oss inte råder någon större priskonkurrens på 
marknaden trots att en av respondenterna hävdade att de skulle ha möjlighet att konkurrera 
med pris eftersom de har ett mindre företag med förhållandevis låga kostnader. 
 

6.3 Återkoppling till syftet 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka hur fastighetsmäklare går 
tillväga när de sätter pris på sina tjänster. Det är dock oklart varför de undersökta företagen 
håller en likvärdig prisnivå. 
 

6.3 Teoretisk bidrag 
 
Uppsatsens teoretiska bidrag består främst av en breddning inom området prissättning av 
tjänster. Vår studie visar att prissättningen av tjänsten till viss del påverkas av kostnader, men 
att det tvärtemot vad tidigare forskning talat för inte är den avgörande faktorn eftersom vissa 
av företagen skulle kunna hålla lägre priser. Studien visar även att kvaliteten på den 
förmedlade tjänsten är av likvärdig standard mellan de olika fastighetsmäklarna.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka vad i tjänsten fastighetsförmedling som 
kunden värdesätter och vad kunderna har för upplevda kostnader. Det skulle även vara 
intressant att göra en företagsekonomisk värdering av fastighetsmäklarna för att undersöka om 
fastighetsmäklarnas snarlika nivå på arvode verkligen styrs av att deras kostnader.   
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Bilaga: Intervjuguide  
 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
2. Vilka tjänster tillhandahåller företaget? 
3. Riktar ni in er mot både företag- och privatkunder? 
4. Vilka faktorer anser du är viktiga när man sätter pris på en tjänst? 
5. Hur påverkas priset av företagets kostnader som krävs för att utföra 

tjänsten?  
6. Är era konkurrenters kostnader något som ni beaktar när ni sätter era 

priser? 
7. Hur påverkas era priser av den rådande konkurrensen på marknaden? 
8. Hur utvärderar ni konkurrenternas prisstrategier? 
9. Hur står sig kvaliteten på företagets tjänster i förhållande till 

konkurrenternas tjänster?  
10. Vilket samband finns det mellan priset och tjänstekvaliteten? 
11. Delar företaget in sina kunder i olika grupper? 
12. Använder sig företaget av differentierad prissättning? 
13. Om ja på fråga 10, hur kommer företaget fram till vilket pris ni ska ta ut 

på olika segmenten? 
14. Hur skiljer sig prissättningen mellan de olika kundsegmenten? 
15. Använder sig företaget av ”paketprissättning” det vill säga erbjudanden 

med kombinationer av 2 eller flera tjänster/produkter? Om Ja, hur skiljer 
sig denna prissättning mellan segment? 

16. Finns det något samarbete mellan olika mäklarfirmor? 
17. Hur skiljer sig era priser i förhållande till andra mäklare? 

 
 
 
 

     




