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SAMMANFATTNING 

För att företag ska kunna utveckla marknadsföringsverktyg som attraherar kunder i en 
specifik målgrupp och tillfredsställa dessas behov krävs det att företaget har kunskaper om 
potentiella kunders köpbeteende. Köpbeteendet beskriver hur kunder fattar beslut och vilka 
faktorer som påverkar beslutsfattandet. Omvärldsstimuli påverkar kundens 
köpbeslutsprocess som tillsammans med kundens karaktärsdrag utgör kundens ”svarta 
låda”. I denna ”låda” omsätts stimuli till en reaktion som innebär köp av produkt. 
Köpbeslutsprocessen innehåller alla steg från dess att ett behov uppkommit till dess att 
produkten används och utvärderas. 

I detta arbete har ovanstående teoretiska begrepp gällande konsumenters köpbeteende 
utretts inom området för konceptuellt boende för att bringa kunskap om kunden och dess 
beteende vid köp av denna produkt. Konceptuellt boende innebär att boendet har tillförts 
ett mervärde jämfört med traditionellt boende, det kan handla om en livsstilsanpassning av 

boendet eller attribut i form av bekvämligheter och service utöver det vanliga. 

Arbetet med att utreda köpbeteendet för dessa kunder har genomförts genom en studie av 
litteratur och en fallstudie av fyra konceptuella boenden i Sverige där data samlats in genom 
telefonintervjuer med fyra kunder av dessa boenden, en respondent per boende. De 
uppställda forskningsfrågorna handlar om att beskriva dessa kunders köpbeslutsprocess och 

urvalskriterier.  

Det som framkommit av studien är att kunder av konceptuellt boende först behöver bli 
medvetna om boendet och konceptets existens för att ett behov av att vilja äga denna typ av 
boende ska uppkomma och en köpprocess ska börja. Information om boendet har sedan 

erhållits främst genom dagstidningar, hemsidor och personlig kontakt med försäljare.  

Uteslutande visar studien att valet av bostad har stått mellan det konceptuella boendet och 
ett traditionellt boende och inte mellan olika konceptuella boenden. En avvägning från 
kundens sida gällande det förväntade värdet det konceptuella boendet innebär mot den 
extra kostnaden måste då göras och om värdet motsvarar eller överstiger den extra 

kostnaden ingås med stor sannolikhet ett köp. 

Den typiske kunden av de studerade konceptuella boendena kan beskrivas som ett par i övre 
medelålder med utflyttade barn som önskar flytta från villa med trädgård och underhåll till 
en lägenhet med bekvämlighet, service och ökad gemenskap med grannar. I de studerade 
fallen har personen eller paret som ingått köpet svarat för alla roller i köprollsgruppen. Det 
efterköpsbeteende som uppvisats är av positiv karaktär utan tecken på något missnöje. 

Slutligen kan det konstateras att konceptuellt boende oftast innebär att företagen skapar ett 
behov som kunden inte visste att den hade och att boendet har egenskaper utöver vad som 

går att finna i ett traditionellt boende, vilket i sig verkar vara ett vinnande koncept.  
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ABSTRACT 

It is of major importance that companies gain knowledge of potential customers buying 
behavior to accomplish a marketing mix that attract and fulfill the needs of customers in a 
specific market segment. Buying behavior describes how customers make decisions and 
which factors that affects the decision. Environmental stimuli influence the consumer buying 
decision process, which together with the consumer’s personal qualities constitute the 
“black box”. In the “black box” the stimuli transforms into a reaction of purchasing a 
product. The buying decision process involves all the steps from initial need recognition to 
the usage and evaluation of the product. 

In this thesis the above presented theoretical outset concerning consumer buying behavior 
has been investigated in the frame of conceptual housing to bring knowledge of the 
customers and their behavior when buying this product. Conceptual housing involves extra 
features compared to traditional housing; it can be a lifestyle adoption of the housing or 

attributes like extra comforts and services beyond the normal standards. 

The investigation of the buying behavior for these customers has been performed through a 
literature study and four case studies of customers who live in conceptual housing in 
Sweden. Data has been collected through interviews with four respondents, one for each 
case. The research questions concerns the description of the buying decision process and the 

selection criteria for these customers. 

The outcome of the study shows that customers of conceptual housing first need to be 
aware of the products existence to form a need for this kind of housing and to start the 
buying process. Information about the conceptual housing has been collected primarily 

through daily newspapers, homepages and personal contact with salesmen. 

The study shows exclusively that the choice stood between buying traditional housing or 
conceptual housing and not between two different conceptual housings. A consideration 
from the customer must then be performed between the expected added value of the 
conceptual housing and the extra cost. If the customer finds that the added value 

corresponds to or overcome the extra cost it is likely that a purchase will be completed.  

Conclusions from the study about the typical customer of conceptual housing points to a 
couple in their senior years, with no children living at home, whom wishes to move from a 
big house to an apartment with more comfort, service and fellowship with neighbors. In the 
studied cases the person/persons performing the purchase corresponded to all the 
members of the buying center. The post-purchase behavior was only of positive character. 

Finally the following conclusions can be stated; the customer’s need of conceptual housing is 
most often created by the companies and conceptual housing has attributes that are far 

more evolving than for traditional housing, which seems to be a winning concept itself.   
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1 INTRODUKTION 
I denna första del kommer examensarbetet att introduceras, detta inkluderar en inledande 
beskrivning av ämnesområdet, en bakgrundsbeskrivning, syftet med arbetet, de 
forskningsfrågor som det söks svar på, begränsningar och en beskrivning av hur rapporten 

kommer att disponeras. 

Marknadsföring går ut på att hitta rätt produkt till kunden och koordinera alla aktiviteter för 
att tillfredsställa kundens behov istället för att bara fokusera på produkten, produktionen 
eller försäljningen (Kotler och Keller, 2009, s.59). För att ta reda på vad kunderna vill ha, dess 
urvalskriterier och dess behov, måste kundernas köpbeteende studeras. Köpbeteende kan 
beskrivas som kunskapen om kunden och dennes beteende (Kotler och Armstrong, 2008, s. 
130).  

På den hårt konkurrensutsatta marknaden krävs idag att företagen fokuserar på kunden och 
satsar på att uppfylla kundernas förväntningar och att förstå sina kunders behov för att de 
ska kunna bevara och/eller stärka sin position på marknaden (Kotler och Keller, 2009, s. 
159). När företaget känner till kundens köpbeteende, kan det också skapa produkter som är 
utformade efter kundens behov och önskemål och därmed skapa en givande 

försäljningssituation.  

Ett sätt att bygga bostäder med kunden i fokus är att bygga så kallade konceptuella 
boenden, som också kallas för konceptboende, målgruppsanpassat boende eller 
livsstilsanpassat boende. Konceptuellt boende innebär att boendet har en profilerad 
inriktning, ett koncept, som innehar egenskaper som särskilt utmärker boendet i relation till 
andra boenden. Enligt Falkenbergs kommun (2007) definieras begreppet konceptuellt 
boende så här: ”kan definieras som bostadsområden som i planering och marknadsföring 
vänder sig till en klart uttalad målgrupp och mer eller mindre skräddarsys efter dem som ska 
bo där”. Boendena utvecklas således för en särskild, förbestämd, målgrupp och boendet får 
en specifik inriktning eller ett tema, vilket kan resultera i till exempel seniorboenden, 
ungdomsboenden, resort-liknande boenden eller boenden inriktade på en livsstil eller ett 
intresse, till exempel golf eller ridning. Konceptuellt boende kan på ett mycket enkelt sätt 
beskrivas med följande ”formel” (Kvissberg1): 

Konceptuellt boende = boende + någonting extra 

Detta ”någonting extra” kan till exempel vara en service, ett stall, en golfbana, ett 

gemensamhetsutrymme med olika funktioner eller tjänster. 

I traditionellt bostadsbyggande är den absolut viktigaste aspekten för att locka kunder 
boendets läge. Det talas om läges- eller miljöorientering. ”Läge, läge, läge” hörs ofta i 
bostadssammanhang. Nästan allt går att förändra i en bostad, utom själva läget, säger en av 

                                                           
1
 Kvissberg, Mimmi, marknadschef JM Uppsala, personligt samtal 4 maj 2010. 
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fastighetsmäklarna som Liliedal, K. intervjuar i Helsingborgs Dagblad (2010). En annan 
mäklare säger: bostaden ligger ju där den ligger och det går inte att ändra på. Ytterligare en 
kommentar är ”bostadens läge är den enskilt viktigaste faktorn som styr prisutvecklingen 
över hela marknaden”. Konceptuellt boende kan framhäva andra kvalitéer, förutom läget, 
för att locka kunder även om kombinationen av läge och koncept är den mest givande 
(Byggindustrin, 2008, nummer 21, s. 23). I stället för att i första hand satsa på 
lägesorientering satsas det i stället på kundorientering, då företagen utvecklar ett boende 

med kunden och dennes behov i fokus. 

Med hänvisning till ovanstående diskussion kommer denna uppsats att behandla 
köpbeteende inom konceptuellt boende med fokus på konsumentens köpbeslutsprocess. 

1.1 Bakgrund 
Köpbeteende är, som tidigare nämnt, kunskapen om konsumenten och alla de faktorer som 
påverkar konsumentens beteende när den söker, väljer och konsumerar produkter, i detta 
fall en bostad (Kotler och Armstrong, 2008, s. 130). Så här väljer författarna att beskriva 
interaktionen mellan stimuli, kundens karaktär och dess köpbeslutsprocess, som tillsammans 
utgör den ”svarta lådan”, och den reaktion som processen resulterar i: 

 
Figur 1: relationerna kring konsumentens köpbeteende 

Omvärldsfaktorer består av marknadsföringsstimuli och andra stimuli, som företaget inte 
kan påverka, det handlar om saker så som konjunktur, ny teknik, momssatser och råvarupris 
(Sandhusen, 2000, s. 218). Marknadsföringsstimuli går däremot att påverka för företaget, 
det handlar om de fyra P: na i marknadsföring, även kallat marknadsföringsmix, vilket står 
för: pris, produkt, plats och promotion. De kan företaget till stor del påverka genom till 
exempel prissättning, produktens egenskaper, val av distributionskanal och annonsering 

(Armstrong och Kotler, 2009, s. 55-56).  

De olika stimuli som kunden utsätts för fungerar som ett slags ”input” i kundens ”svarta 
låda”. Den ”svarta lådan” innebär att kunden värderar och tolkar de olika stimuli på sitt eget, 
individuella sätt (Sandhusen, 2000, s. 218). Kundens kulturella, sociala, psykologiska och 
personliga faktorer in, vilka marknadsförare inte kan påverka men ändå måste ta stor hänsyn 
till i marknadsföringsprocessen. Kundens personliga köpbeslutsprocess spelar här också en 
stor roll och den beskriver hur en kund handlar i de olika stegen: problemupptäckt, 
informationssökande, utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteendet. Hur de 
olika stimuli behandlas i den ”svarta lådan” skapar sedan en reaktion som innebär att 
kunden väljer produkt, leverantör, märke och så vidare för det aktuella köpet (Kotler och 

Armstrong, 2008, s. 130).  

Den centrala frågan i studier av konsumentens köpbeteende är:  

 Hur påverkas och reagerar kunden på marknadsföringsstimuli och andra stimuli (Kotler 
och Armstrong, 2008, s. 131)? Med andra ord kan det sägas att marknadsföraren vill 
förstå hur de olika stimuli omsätts i kundens svarta låda och därmed att skapar en 

reaktion. 

Omvärldsfaktorer ”Svarta lådan” Reaktion 
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För att företag ska kunna svara på denna fråga och förstå sina kunders behov krävs det att 
de förstår sig på konsumentens köpbeteende och därmed köpbeslutsprocess. Det finns en 
rad fördelar som kommer med denna kunskap. Den viktigaste fördelen som kan uppnås av 
en studie av konsumentens köpbeteende är att företag kan skapa en marknadsföringsmix 
som attraherar kunder i målmarknaden men det ger också fördelar vid bland annat 
marknadssegmentering, budgetering och mätningar av försäljningsinsatser (Sandhusen, 
2000, s. 217). Företag skulle genom att ha stor kunskap inom området kunna utforma en 
marknadsföringsmix som på ett gynnande sätt omsätts i kundens ”svarta låda” till en 
reaktion som innebär ett köp av det konceptuella boendet (produkten). Genom att studera 
konsumentens köpbeteende kan företag även få svar på frågor som: vem är kunden? Hur 
köper kunden? När köper kunden? Var köper kunden och varför köper kunden (Kotler och 

Armstrong, 2008, s. 130)?  

Enligt Kvissberg2 handlar det i förlängningen mycket om att ha kundinsikt, som enligt Ad Esse 
Consulting (2006) handlar om att känna till och förstår vad kunden vill ha. För att uppnå 
detta och för att kunna utveckla åtråvärda framtida konceptuella boenden måste 
konsumentens köpbeteende och dess köpbeslutsprocess studeras (Ad Esse Consulting, 
2006).  

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att studera konsumentens köpbeteende och 

köpbeslutsprocess vad gäller konceptuellt boende.  

1.3 Forskningsfrågor 

Kriteriet vid utformning av forskningsfrågorna är att de härleds ur det teoretiska området, 
konsumenters köpbeteende, och kan motbevisas med empiri. Två forskningsfrågor har tagits 
fram tillsammans med handledaren vid JM och handledare vid Luleå tekniska universitet, 

dessa är: 

1. Hur kan köpbeslutsprocessen beskrivas hos kunden vid köp av ett konceptuellt 

boende? 

2. Hur kan kundens urvalskriterier beskrivas vid köp av ett konceptuellt boende? 

1.4 Begränsningar 

Då detta examensarbete endast omfattar tio veckors arbetstid har vissa begränsningar varit 
nödvändiga att införas. Studien kommer att beskriva en del utländska versioner av 
konceptuellt boende i kapitlet för empirisk bakgrundsfakta för att få en ökad förståelse av 
vad konceptuellt boende innebär men endast Svenska företag kommer att ingå i de 
fallstudier och intervjuer som kommer att genomföras. Se vidare i metodkapitlet om 

begränsningar gjorda i samband med metodval och genomförande.  

1.5 Rapportens disposition  

Rapporten inleds med en litteraturstudie av det teoretiska området, vilket är konsumenters 
köpbeteende. Metodavsnittet följer sedan med en redogörelse av metodval och hur dessa 

                                                           
2
 Kvissberg, Mimmi, marknadschef JM, personligt samtal 4 maj 2010. 
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används och fungerar. Empirikapitlet innefattar dels empirisk bakgrundsdata om 
konceptuellt boende, dels empirisk data som är resultatet av utförda metoder. Sedan 
analyseras och diskuteras empirin i det efterföljande analyskapitlet där empirin ställs mot 
teorin. Därefter kan forskningsfrågorna besvaras i kapitlet slutsatser och rekommendationer 
där också förslag till framtida forskning läggs fram. En källredovisning i referenskapitlet 
avslutar rapporten och därefter följer bilagor. 
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2 LITTERATURSTUDIE  

För att kunna skapa en teoretisk referensram har en litteraturstudie genomförts. Det 
teoretiska området som studeras är kundernas köpbeteende med fokus på 
köpbeslutsprocessen. För att få en djupare förståelse för ämnesområdet har även områden 
som påverkar konsumentens beteende, omvärldsfaktorer och konsumentens karaktärsdrag i 
den ”svarta lådan”, behandlats. 

En konsuments köpbeteende påverkas av en mängd olika faktorer i konsumentens omvärld. 
Nedan är en modell som visar hur processen kring konsumenters köpbeteende hänger ihop 

enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 130) och Sandhusen (2000, s. 218): 

 

(s 19 Kotler 1999) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: flödesschema över processen kring konsumentens köpbeteende 

Omvärldsfaktorerna fungerar som ”input” i kundens ”svarta låda”, kunden värderar då dessa 
olika stimuli utifrån dess individuella köpbeslutsprocess och personliga egenskaper. Hur 
kunden sedan reagerar på dessa faktorer faller ut i dess val av produkt, leverantör, märke 

och så vidare (Sandhusen, 2000, s. 218). 

Det är av stor vikt för företagen att känna till konsumentens köpbeteende och det är viktigt 
av flera olika anledningar. När en god insikt i konsumentens köpbeteende har framarbetats 
ger detta enligt Sandhusen (2000, s. 217) fördelar i hela marknadsföringsprocessen som till 

exempel: 

 Hjälper till att segmentera en bred marknad till mindre målmarknader bestående av 

potentiella kunder med liknande köpbeteende 

 Förenklar mätande och förutsägande av försäljning och marknadspotential 

 Förenklar budgetering och kontrollen av effektivitet hos genomförda 

försäljningsinsatser 

OMVÄRLDSFAKTORER 
 

Marknads- 
föringsstimuli 

Andra  
stimuli 

Pris 
Produkt 
Plats  
Promotion 

Ekonomiska 
Tekniska 
Politiska 
Kulturella 
Naturliga 
Demografiska 

 
 

”SVARTA LÅDAN” 
 
 

Karaktärs- 
drag 

Köpbesluts- 
processen 

Kulturella  
Sociala  
Personliga  
Psykologiska 

Problem 
Information 
Utvärdering 
Beslut 
Efterköpsbeteende 

 
 
 

REAKTION 
 
Val av produkt 
Val av leverantör 
Val av inköpsställe 
Val av märke  

Et cetera 
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 Den kanske viktigaste fördelen med att känna till köpbeteende är att kunna skapa en 
marknadsföringsmix som attraherar kunder i de specifika målmarknaderna, med ett 
pris, produkt, promotion och plats som svarar mot kundernas kriterier 

Genom att företag skapar sig en bild av konsumenternas köpbeteende uppstår en mycket 
god insikt om hur det ska planera sin marknadsföring för att kunna övertyga kunder att välja 
företagets produkt/tjänst framför ett annat företags. Genom att studera konsumentens 
köpbeteende finner man svar på följande frågor om kunden (Kotler och Armstrong, 2008, s. 

130): 

 

Figur 3: frågor som besvaras vid studie av konsumentens köpbeteende 

 Vem är kunden – beskrivs av kundens ”svarta låda”, se kapitel 2.4.3, som innehåller 

kundens kulturella, personliga, sociala och psykologiska faktorer. 

 Hur köper kunder – beskrivs av kundens köpbeslutsprocess, se kapitel 2.1. 

 Var köper kunden – beskrivs av varthän kunden köper, kan vara till exempel på 

internet, i butik, via telefonförsäljning med mera.                      

 När köper kunden – beskrivs av vid vilken tidpunkt kunden köper. 

 Varför köper kunden – beskriver vad det ursprungliga behovet/problemet som 
triggar igång hela köpprocessen, se kapitel 2.1. 

Den centrala frågan är; hur påverkas och reagerar kunden av marknadsföringens fyra P: n, 
även kallat marknadsföringsmix, och andra stimuli (Kotler och Armstrong, 2008, s. 131)? 
Med andra ord kan det sägas att marknadsföraren vill förstå hur de olika stimuli omsätts i 
kundens ”svarta låda” och därmed att skapar en reaktion. 

Hur köper 
den? 

När köper 
den? 

Varför 
köper 
den? 

Var köper 
den? 

Vem är 

det? 

 
 

Kunden 
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2.1 Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen beskriver hur och varför kunder genomgår köp och utgör tillsammans 
med kundens karaktärsdrag den ”svarta lådan” . Enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 147) 
går kunden igenom fem olika steg han/hon under dess köpbeslutsprocess, dessa är: 

 

 

Figur 4: kundens köpbeslutsprocess 

En marknadsförare bör ha i åtanke att kundens köpbeslut bara är en av fem delar i 
köpbeslutsprocessen som startade långt innan beslutet och också kommer att ha effekt efter 
dess att köpet ingåtts (Sandhusen, 2000, s. 228). Nedan beskrivs de olika stegen i 
köpbeslutsprocessen indelade under fem underrubriker i kronologisk ordning.  

2.1.1 Problemupptäckt 

Köpprocessen startar när kunden får en signal om att ett problem föreligger, vilket är 
naturligt då människor agerar när de märker att någonting saknas. När signalen blir 
tillräckligt stark uppstår ett behov, hur starkt detta behov är avgörs av hur stor skillnaden är 
mellan nuvarande situation och den önskvärda situationen. Genom att kunden köper en 
produkt finner den en lösning på det föreliggande problemet och behovet blir då stillat 

(Kotler och Armstrong, 2008, s. 147). 

Oavsett vilken typ av beslutsbeteende som existerar, kommer en kombination av 
omvärldsstimuli och interna stimuli att trigga igång köpbeslutsprocessen genom att 
blottlägga ett otillfredsställt behov (Sandhusen, 2000, s. 231). Det finns en mängd olika typer 
av behov som kan förekomma, en uppdelning sker ofta i sociala, emotionella och 

fundamentala behov (Sommardesignkontoret Gotland, 2007): 

 Sociala behov – berör faktorer som samhörighet, kontakt med andra människor och 

grupptillhörighet. Exempel: att känna sig inkluderad. 

 Emotionella behov – ickefysiska känslor och högre värden för kunden, mervärdet 
finns bortom funktionaliteten hos produkten. Exempelvis att vilja bli förknippad med 

en viss produkt på grund av den image produkten har. 

 Fundamentala behov – är samma sak som grundläggande basbehov, som att vilja äta 

eller sova. 

Beroende av behovets karaktär kan ett köp betraktas som mer eller mindre brådskande eller 
viktigt. Till exempel så kan ett behov som är av mer brådskande karaktär innebära att 
kunden blir mer mottaglig för influenser och handlar med större sannolikhet mer spontant 
än om kundens behov inte var lika brådskande. Konsumentens behovstillstånd kan även 
variera från tillfälle till tillfälle. Det kan vara större skillnad på behovet för en konsument vid 
två tillfällen än det är för två olika konsumenter vid samma tillfälle (Sandhusen, 2000, s. 

231).  

Problem-
upptäckt 

Informations-
sökande 

Utvärdering 
av alternativ 

Efterköps-
beteende 

Köpbeslut 
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2.1.2 Informationssökande 

Sökandet efter information börjar i konsumentens minne, vilket kallas för intern 
informationssökning. Bedöms den informationen tillräcklig för att kunna ta ett köpbeslut 
behöver konsumenten inte gå vidare och söka ytterligare information genom att göra en 

extern informationssökning, vilket dock oftast är nödvändigt (Sandhusen, 2000, s. 231).  

Under detta steg gör kunden alltså för det mesta en extern sökning av information om 
produkten eller mer specifikt, lösningen på det uppkomna problemet. Under vilken 
omfattning denna informationssökning görs kan delas in i två nivåer (Sandhusen, 2000, s. 
231). Först så kallad passiv sökning, under vilken det ökade intresset gör kunden mer 
mottaglig för produktinformation som kommer i dess väg men kunden söker inte aktivt själv 
efter information. Sedan finns det också aktiv sökning, under vilken kunden aktivt och med 

engagemang söker efter information. 

Av vilken grad kunder söker efter information beror på faktorer som till exempel mängd 
tillgänglig information, informationens betydelse för kunden och kundens motivation. Den 
mängd information som kunden söker efter har också ett samband med den risk som köpet 
innebär, ju högre risk, desto mer information vill kunden ha innan dess att den går vidare i 
köpbeslutsprocessen (Sandhusen, 2000, s. 231). Det finns flera olika typer av risker, dessa är 
(Sandhusen, 2000, s. 230-231): 

 Prestationsrisk – risken att produkten inte presterar som förväntat 

 Finansiell risk – att produkten kostar med än vad den är värd 

 Fysisk risk – att produkten påverkar eller skadar hälsan 

 Psykologisk risk – att produkten inte är kompatibel med köparens självbild 

 Social risk – att produkten inte accepteras av personer i omgivningen 

 Tids risk – att det tar för lång tid för produkten att levereras, repareras eller utbytt 

Den information som kunden söker efter kan komma ifrån följande källor (Armstrong och 

Kotler, 2009, s. 162): 

1. Personliga källor (extern information) – kommer från muntliga källor genom familj, 
vänner, grannar, kollegor eller bekanta. Ett exempel på en sådan källa är att din 

kompis berättar om vilka funktioner hennes nya mobil har.  

2. Kommersiella källor (extern information) – får vi genom reklam, försäljare, hemsidor, 
försäljare, förpackning eller displayer. Kan tillgodoses till exempel genom att läsa 

innehållsförteckningen på en matvara. 

3. Allmänna/oberoende källor (extern information) – kommer från dagstidningar, 
konsumentorganisationer, tv-program som ”plus” och ”P1 konsument”, 
jämförelsesajter och tidningar som ”Råd och Rön”. 
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4. Egna erfarenheter eller upplevelser (intern information) – att kunden genom att 
undersöka, testa eller använda produkten skaffat sig en egen uppfattning om 
produkten och dess egenskaper.  

De olika källornas betydelse är av olika vikt för olika individer och kan skifta mellan olika 

köpsituationer. 

2.1.3 Utvärdering av alternativ  

Informationen från informationssökningen används sedan för att kunden ska kunna 
utvärdera och skilja på olika alternativ. Ett första steg är att köparen betraktar de olika 
attribut (egenskaper) produkterna har, dessa attribut kan delas in i objektiva (färg, pris, 
kvalitet et cetera) och subjektiva (märke, status et cetera). Attributen varierar beroende på 
vad för slags produkt det är frågan om. Köparen räknar i utgångsläget med att få en 
fullständig produkttillfredsställelse vilket uppnås genom att produkten infriar alla de 

förväntningar köparen ställer på dess attribut. (Kotler och Keller, 2009, s. 149). 

Efter denna indelning gör köparen en värdering av de olika attributen och dess relevans 
utifrån vad han/hon har för behov och krav på produkten. Det är här kundens urvalskriterier 
spelar in, vilket på engelska benämns ”selection criteria”. Köparen lägger även vikt på och tar 
hänsyn till vilken image de olika produkterna har, vilket bygger på vad köparen har för 
attityder och egna erfarenheter. Hur stor satsningen är på denna utvärderingsprocess, hur 
mycket tid och kraft som utvärderingen får kosta, bestäms av engagemanget för köpet, 
priset för köpet, antalet personer som involveras och hur stor risk köpet innebär(Sandhusen, 
2000, s. 232). Exempel på en produkt som kräver ett högt engagemang och en noga 
genomarbetad utvärdering är just köpet av en bostad då det innebär ett högt risktagande, 

berör många individer och är en stor investering som inte sker så ofta.  

Enligt Cristina I. och Liviu A. (2008) spelar tidigare erfarenheter stor roll vid denna process, 
om kunden har goda upplevelser sedan tidigare utav en av produkterna som utvärderas, 

väger denna upplevelse tungt vid utvärderingen av alternativ. 

Det finns flera olika modeller som beskriver hur konsumenterna går tillväga i denna 
utvärderingsprocess och hur urvalskriterier skapas och värderas. Nedan följer några av de 

vanligaste utvärderingsmodellerna: 

1. Förväntat-värde-modellen (Expectancy value model) - modellen utgår från två 
parametrar som konsumenten värderar innan köp, 1. Sannolikheten att det blir ett 
lyckat köp och 2. Värdet som konsumenten upplever att den får ut efter ett lyckat 
köp. Modellen säger att när konsumenten står i en valsituation mellan två eller flera 
alternativ så sätter denne poäng på de olika alternativen och gör en beräkning i sitt 
huvud utifrån de två parametrarna och bedömer vilket alternativ som är det mest 

förmånliga och väljer detta alternativ (Sandhusen, 2000, s. 232). 

2. Förbindelsemodellen (conjunctive model) – modellen förutsätter att konsumenter 
baserar sitt val på en produkt som uppnår ett visst minimum av attributkriterier. 
Produkten måste med andra ord förbinda sig med ett antal kriterier för att ett köp 
ska övervägas (Sandhusen, 2000, s. 233). Det kan till exempel handla om att 
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bostaden måste ha en viss minimal storlek samtidigt som den får kosta maximalt x 

kronor.  

3. Icke-bindandemodellen (disjunctive model) – denna modell utgår från ett antingen-
eller-perspektiv, produktens attribut måste uppfylla vissa förställda krav men dessa 
attribut kan uppvägas eller bli ersatta av andra (Sandhusen, 2000, s. 232). Det 
handlar om att beslutsreglerna kan delas in i kompenserande eller icke-
kompenserande regler. Kompenserande regel kan utjämna varandra medans icke-
kompenserande regler inte kan det (Blythe, 2006, s. 113).  Till exempel så kan en 
lägenhet övervägas att köpas om den har nära till en park eller en skog, alltså måste 
den inte ha närhet till båda.  

4. Ordningsmodellen (lexicographic model) – bygger på att människor köpbeslutar efter 
de i ordningen mest framträdande och betydelsefulla attributen, de attribut som 
mest sannolikt en människa först kommer att tänka på. Vid en delad plats skiftar 
valet till den produkten med näst mest framträdande attribut (Sandhusen, 2000, s. 
232). Detta medför att kunden kan bestämma sig för ett alternativ som uppfyller det 
viktigaste attributet (till exempel en viss prisklass) men som inte uppfyller flera av de 
mindre viktiga attributen (till exempel produktegenskaper eller kvalitet), enligt 
Cristina I. och Liviu A. (2008). 

En annan författare väljer att systematisera utvärderingen av alternativ på följande vis; 
kunden börjar med att dela upp produkterna i urvalet i den så kallade övervägningsgruppen, 
vilket är den grupp av produkter som skulle kunna tillfredsställa det uppkomna problemet på 
ett tillräckligt sätt (Blythe, 2006, s. 112). Denna grupp är oftast liten, den består oftast av 
endast två eller tre alternativ. Samma författare menar att själva meningen med den mesta 
marknadsföringen är att försäkra sig om att produkten finns med i övervägningsgruppen. 
Det finns några olika typer av beslutsregler när övervägningsgruppen tas fram (Blythe, 2006, 
s. 112-113):  

1. Fast regel – är en personlig bestämmelse. Till exempel ”jag ska aldrig köpa en vit bil”. 

2. Begränsning – en personlig gräns eller restriktion för urvalet. Detta delas in i tre 

grupper beroende av:  

 Pris – ingen produkt över (eller under) en särskild prisnivå kommer att bli 

övervägd. 

 Tid – en pendlingsresa till och från jobbet, till exempel, kommer inte att bli 
övervägd om det är längre än en timme. 

 Produktkaraktäristik – en produkt som saknar en eller flera egenskaper 

kommer inte att övervägas, till exempel boendet saknar garage. 

3. Kvalitet – en kund bedömer ofta produktkvalitet utifrån olika signaler. En signal kan 
vara priset, kunder tenderar ofta att tro att dyrare produkter måste vara av bättre 
kvalitet. En annan kan vara säljarens rykte. Om kunden har möjlighet att inspektera 

varan i detalj har signalerna mindre betydelse. 
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Efter utvärderingen återstår endast ett eller ett fåtal alternativ, varav köpbeslutsprocessen 

går över i nästa steg, köpbeslutssteget. 

2.1.4 Köpbeslut  

Efter att de olika alternativen har utvärderats, kommer antalet produkter i urvalet att ha 
reducerats kraftigt. För att reducera ytterligare, om detta är möjligt, så bara ett alternativ 
återstår och denna produkt således kommer att köpas finns det ytterligare faktorer som 
påverkar köpbeslutet. Även om kunden i denna fas redan hade bestämt sig för att köpa en 

viss produkt, kan valet ändå ändras (Sandhusen, 2000, s. 234), se nedanstående figur:  

 
Figur 5: omständigheter som påvekrar kundens köpbeslut 

De faktorer som påverkar kundens slutgiltiga beslut är attityden hos andra och oväntade 
situationer. Den första faktorn, attityder hos andra, kan påverka köpbeslutet och få köparen 
att byta åsikt (Armstrong och Kotler, 2009, s.163). Detta är vanligare ju mer komplext och 
omfattande köpet är, som till exempel vid ett bostadsköp. Den så kallade köpbeslutsgruppen 
beskriver de personer som är inblandade i denna typ av komplexa köp. Enligt Armstrong och 

Kotler (2009, s. 154) finns följande köproller i en grupp: 

 Initiativtagaren - Person som från början tänker på eller föreslår ett köp 

 Påverkaren - Person vars åsikter påverkar beslutet 

 Beslutare - Personen som slutligen fattar köpbeslutet 

 Köpare - Personen som utför köpet 

 Användare - Personen som konsumerar produkten 

Den andra faktorn är oväntade situationer, köparen kan till exempel ha baserat sitt köp på 
en situation gällande framtida inkomst och om denna situation oväntat förändras, kan också 
köpbeslutet ändras (Armstrong och Kotler, 2009, s.163).  

2.1.5 Efterköpsbeteende  

Efter det att köpet ingåtts avgörs kundens nöjdhet genom en avvägning av uppställda 
förväntningar och produktens verkliga kvalifikationer. Det kan ge tre olika utfall; antingen 
har verkligheten varit sämre än förväntat och kunden blir missnöjd eller så råder en balans 
mellan förväntningar och veklighet och kunden blir då nöjd/belåten eller så har 
förväntningarna överskridits och kunden är då hänförd, vilket också kallas positiv 

förstärkning av produkten (Armstrong och Kotler, 2009, s. 163).  
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Så kallad kognitiv dissonans uppkommer ofta i samband med köp, det innebär en inre 
konflikt hos köparen, som även fast denne är nöjd med köpet, ändå kan vara besviken över 
försummade fördelar som existerar hos till exempel en konkurrent (Armstrong och Kotler, 

2009, s.163).  

2.2 Adoptionsprocessen för nya produkter 

När en ny produkt träder in på marknaden skiljer sig köpbeslutsprocessen mot den som finns 
vid köp av redan existerande varor, nu måste kunderna först bli medvetna om den nya 
produkten för att detta sedan ska kunna vidareutvecklas till att kunden väljer att 
konsumerar varan. Detta sker enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 151) genom den så 

kallade adoptionsprocessen som har följande fem steg: 

1. Medvetenhet – kunden blir medveten om att produkten existerar men saknar 
information om produkten. 

2. Intresse – kunden söker aktivt information om produkten. 

3. Utvärdering – beslutar om han/hon ska testa produkten eller inte baserat på kundens 

krav. 

4. Test – kunden testar produkten för att ytterligare bilda sig en uppfattning om den. 

5.  Adoption – kunden tar beslutet att använda produkten regelbundet.  

Det finns stora individuella skillnader i hur fort individer tar till sig och provar nya produkter. 

Detta kan beskrivas med hjälp av Rogers adoptionskurva (Value Based Management.net):  

 

Figur 6: Roger´s adoptionskurva för nya produkter 

Innovatören (innovators) är den som ofta är snabb att prova nya produkter. Tidiga 
accepterare (early adopters) prövar nya idéer relativt tidigt, men mer sparsamt. Tidig 
majoritet (early majority) prövar idéer före genomsnittsmänniskan och de efterföljs av den 
sena majoriteten (late majority) som är mer skeptiska och provar mest för att de flesta har 
gjort det. De så kallade eftersläntrarna (leggards) är mer tveksamma till förändringar och är 
mer traditionsbundna (Value Based Management.net).  



13 
 

2.3 Typ av beslutsbeteende 
Köparens beslutsbeteende skiftar beroende på vad den köper, den skiljer sig till  exempel 
avsevärt vid köpet av en bostad jämfört med ett paket köttfärs. Kotler och Armstrong (2008, 
s. 145) delar in beslutsbeteendet i följande fyra kategorier:  

 

Högt kundengagemang Lågt kundengagemang 

Stor skillnad mellan märken Komplext köpbeteende Variationssökande 
köpbeteende 

Liten skillnad mellan 
märken 

Dissonansreducerat 
köpbeteende 

Vanemässigt köpbeteende 

Figur 7: typ av beslutsbeteende 

 Komplext köpbeteende – karaktäriseras av högt kundengagemang där kunden aktivt 
söker information och där en stor skillnad mellan märken föreligger. Denna typ av 
köpbeteende är också kopplat till ett högre risktagande från kundens sida. Det handla 

främst om dyra produkter som inhandlas mer sällan, till exempel en bostad eller bil.  

 Dissonansreducerat köpbeteende – köpsituationer som kräver ett högt 

kundengagemang men där det föreligger små skillnader mellan märken. 

 Vanemässigt köpbeteende – liten skillnad mellan märken, lågt kundengagemang och 
låg risk karaktäriserar detta köpbeteende, det kan handla om att köpa till exempel 
salt eller toalettpapper. 

 Variationssökande köpbeteende – lågt kundengagemang, lågt risktagande och stor 
skillnad mellan märken medför att byte av märke sker endast för att nå variation, inte 
av ogillande. Det kan handla om att köpa coca-cola med vaniljsmak i stället för den 
klassiska smaken. 

För att på ett bättre sätt förstå köpbeslutsprocessen är det av stor vikt att marknadsförare 
förstår sig på vilken typ av beslutsbeteende som föreligger. De två huvudvariabler som 
beslutsbeteendet är beroende av är dels mängden av engagemang och komplexitet och dels 
antalet individer som är delaktiga i beslutsfattandet (Sandhusen, 2000, s. 230). 

2.4 Faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende 

En rad olika faktorer, förutom kundens individuella köpbeslutsprocess, påverkar 
konsumentens köpbeteende. Det är dels så kallade omvärldsfaktorer och dels kundens  
karaktärsdrag i dess ”svarta låda”. De olika omvärldsfaktorer som finns är uppdelade i två 
grupper, marknadsföringsstimuli och andra stimulus (Sandhusen, 2000, s. 218).  
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2.4.1 Marknadsföringsstimuli 

Marknadsföringsstimulus består av de fyra P: na, även kallat marknadsföringsmixen, och 
beskriver den strategiska positionen av en produkt på en marknad (Armstrong och Kotler, 

2009, s. 55-56):  

 

Figur 8: marknadsföringsmixens fyra P: n 

 Pris – den summa som kunden måste betala för att få varan i sitt förfogande. 
Inkluderar till exempel rabatter, avbetalning och kreditvillkor. 

 Produkt – de produkter och/eller tjänster som företaget erbjuder målmarknaden för 
användning eller konsumtion. Inkluderar fysiska objekt, service, personer och idéer 

men även kvalitet, design, egenskaper, service och garantier. 

 Plats – företagsaktiviteter som gör produkten tillgänglig för målmarknaden. 
Inkluderar till exempel distributionskanaler, sortiment, lager, lokalisering, lager och 

transport. 

 Promotion – aktiviteter som kommunicerar produktens eller tjänstens värde till 
målmarknaden och övertygar kunderna om att köpa produkten. Inkluderar till 

exempel annonsering, reklam, kampanjer, personlig försäljning och publicitet. 

Marknadsföringsstimulus kan således företaget själv till stor del påverka till exempel genom 
prissättning, sortiment, distributionskanaler, annonsering, kampanjer och produktens 
egenskaper (Kotler och Armstrong, 2008, s. 47). Armstrong och Kotler (2009, s. 56) fortsätter 
diskussionen om marknadsföringsmixen med att påpeka att det traditionella sättet att se på 
marknadsföringsmixen är genom säljarens syn på marknaden och att saken lika gärna kan 

ses på genom kundens ögon. De talar då om de fyra K: na:  

 Pris  kundkostnad 

 Produkt  kundlösning 

 Plats  kundtillgänglighet 

Pris 

Promotion 

Plats 

Produkt 

 
 

Kunden 
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 Promotion  kommunikation 

Detta kan sammanfattas som att säljaren ser dem själva som försäljare av en produkt 
medans kunderna ser sig själva som köpare av ett värde eller en lösning på sina problem 
(Armstrong och Kotler, 2009, s. 57). 

2.4.2 Andra stimulus 

Andra stimulus ligger utanför företagets påverkningsförmåga men måste ändå tas i stor 
beaktning. Dessa existerar i företagets makromiljö och består av krafter som skapar både 
möjligheter och hot för företaget. Enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 68-89) är dessa 

faktorer följande: 

 

Figur 9: företagets makromiljö 

 Ekonomiska – vilket ekonomiskt klimat som råder i samhället (konjunktur) samt 
kundernas köpkraft, inkomstfördelning och köpmönster.  

 Tekniska – består av krafter som skapar ny teknik, nya produkter och nya möjligheter. 

 Politiska – faktorn består av lagar, statliga utskott och påtryckargrupper som influerar 
och begränsar olika organisationer eller individer. 

 Kulturella – den kulturella miljön består av krafter som påverkar samhällets  
grundvärderingar, preferenser och beteende och som kan påverka företagets 

försäljning av en del produkter. 

 Naturliga – naturliga resurser påverkar företag i form av råvarupriser, ökande 
energikostnader, utsläpp och statens ingripande i naturresurshållningen. 

 Demografiska – innehåller faktorer som påvekas av förändring i åldersstrukturen, 
familjesituationer, geografiska förändringar i befolkningen, utbildningsgrad, kön, 

nationalitet och levnadsförhållande med mera. 

Naturliga 

 

Demo-

grafiska 

Politiska 

Kulturella 

Tekniska 

Ekonomiska 

 
 

Företaget 
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Dessa stimuli kan således både hjälpa och stjälpa företagen så det är viktigt att företagen är 

medvetna om att dessa omvärldsfaktorer påverkar kundens köpbeteende. 

2.4.3 Karaktärsdrag i kundens ”svarta låda” 

Enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 131) kan konsumenternas köpbeteende påverkas av  
fyra olika karaktärsdrag när det är dags att fatta ett köpbeslut, som tillsammans med 
köpbeslutsprocessen utgör den så kallade ”svarta lådan”.  Dessa speglar personligheten hos 
kunden och trots att den är omöjlig att påverka för marknadsförare är det ytterst viktigt att 
ta i beaktning vid marknadsföringsarbete. Dessa faktorer är(Kotler och Armstrong, 2000, s. 

131): 

 

 

 

 

 

  

Figur 10: faktorer som påverkar konsumentens beteende 

2.4.3.1 Kulturella faktorer  

De kulturella faktorerna utgör den bredaste och mest djupgående påverkan på 
köpbeteendet. De kulturella faktorerna innefattar grundvärderingar, uppfattningar, 
preferenser och beteende som en person lär sig från sin familj/uppväxt eller andra 
nyckelinstitutioner. Denna kategori kan delas in i ytterligare tre underkategorier (Kotler och 
Armstrong, 2008, s. 131-134): 

1. Kultur – är det övergripande levnadssättet hos ett samhälle eller det sociala 

levnadsmönstret, synonymiseras ofta med nationalitet. 

2. Subkultur - varje kultur har mindre subkulturer som delar uppfattning, smak eller 

åsikter, såsom till exempel olika religioner eller grupper som punkare och veganer. 

3. Social klass – är en uppdelning av samhället beroende av inkomst, yrke, 
förmögenhet, utbildning et cetera. Enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 134) delas 

ofta befolkningen in i sociala klasser enligt nedanstående figur: 
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Figur 11: samhällets sociala klasser 

2.4.3.2 Sociala faktorer  

De sociala faktorerna påverkar också till stor del köpbeteendet och berör vilken grupp, roll 
och status en person tillhör. Vilken grupp en person tillhör kan delas in i tre underkategorier 

(Kotler och Armstrong, 2008, s. 134-139): 

1. Medlemsgrupp – den grupp som personen tillhör och därmed direkt påverkar dennes 

beteende, kan vara till exempel familj eller vänner. 

2. Referensgrupp – fungerar som en jämförelse eller referens, utan att individen själv 
behöver tillhöra gruppen.  

3. Aspirantgrupp – grupp som individen vill tillhöra och jämför sig själv med. 

Den grupp som marknadsförare främst fokuserar på är referensgruppen, gruppen påverkar 
kunderna på tre olika sätt; först genom att den får personen till nya beteenden och ny 
livsstil, den påverkar även personens attityd då han/hon vill ”passa in” och slutligen skapar 
denna grupp en slags press som påverkar en persons val. Personens status, position och roll  i 
gruppen påverkar också dess köpbeteende (Kotler och Armstrong, 2008, s. 139). 

En roll består av de aktiviteter som personer förväntas utföra enligt människor omkring 
personen. Till varje roll hör en viss status som reflekterar det generella värdet given rollen av 

samhället (Armstrong och Kotler, 2009, s. 154). 

2.4.3.3 Personliga faktorer  

Enligt Armstrong och Kotler (2009, s. 154) innebär personliga faktorer saker som ålder och 
stadium i livet, yrke, ekonomisk situation, livsstil, personlighet och självbild.  

Ålder och stadium i livet – kunders förändrar sitt köpbeteende under sin livstid. Det kan 
handla om förändrat behov och smak vad det gäller till exempel mat, kläder, boende eller 
resor. Olika familjesituationer i olika stadium i livet påverkar också kundens köpbeteende. 

Medelklass 
44 % av befolkningen 

Arbetarklass 
38 % av befolkningen 

Underklass 
16 % av befolkningen 
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3 % av befolkningen  
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Sony har enligt Armstrong och Kotler (2009, s. 155) skapat en livscykel för sina kunder 

bestående livscykelssegmenten: 

1. Generation Y – ungdomar under 25 år 

2. Unga arbetstagare/par med dubbel inkomst utan barn – 25 till 34 år 

3. Familjer – 34 till 54 år 

4. ”Zoomers” – 55 plus 

I dagens samhälle måste det också tas hänsyn till idag vanligt förekommande 
familjesituationer såsom till exempel singlar, ensamstående föräldrar, barnlösa par och 

sambos. 

Yrke – en människas yrke påverkar hur denne köper produkter och tjänster. Till exempel så 
köper människor som arbetar på kontor mer kostymer och byggnadsarbetare mer blåkläder 

(Kotler och Armstrong, 2008, s. 139). 

Ekonomisk situation – en kunds ekonomiska situation påverkar självklart köpbeteendet. En 
del företag siktar in sig på kunder med mycket pengar och resurser och anpassar produkten 
därefter, medans andra satsar på en, ekonomiskt sett, mer blygsam kundgrupp (Kotler och 

Armstrong, 2008, s. 140). 

Livsstil – en livsstil är ett levnadsmönster som formas av kundens intressen, hobbyer, 
aktiviteter och åsikter. Det handlar om mer än vilken social klass eller personlighet personen 
tillhör, en livsstil profilerar en människas fulla mönster av agerande och interagerande med 

omvärlden (Kotler och Armstrong, 2008, s. 140).  

Personlighet – varje persons individuella personlighet influerar dennes köpbeteende, med 
personlighet menas den psykologiska samling av känslor, tankar, beteenden och 
interaktionsmönster, som för personen är konstanta över tid och situationer (Kotler och 

Armstrong, 2008, s. 141). 

Självbild – är en bild individen skapar av sig själv, hur denne ser sig själv, den kan påverkas av 

andras åsikter och tycke (Kotler och Armstrong, 2008, s. 141). 

2.4.3.4 Psykologiska faktorer  

Denna kategori underkategoriseras i fyra olika kategorier (Kotler och Armstrong, 2008, s. 

142): 

1. Motivation – kan beskrivas som drivkraften bakom ett beteende eller en handling. 
Freud och Maslow har här två skilda teorier, Enligt Freud påverkas en persons 
köpbeslut av omedvetna motiv som kanske inte ens köparen själv förstår eller vet om 
och Maslow anser att människans behov är indelat i en hierarki, en så kallad 

behovstrappa, se figur nedan. 
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Figur 12: Maslow´s behovstrappa 

2. Perception – hur människor väljer, organiserar och tolkar information given av 
omvärlden. 

3. Inlärning – erfarenheter och tidigare lärdomar formar personens tolkningar.  

4. Attityder och uppfattning – fungerar som ett filter som formar uppfattningen av 

upplevelser. 

2.5 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen beskriver teoretiska nyckelfaktorer och förhållandet mellan 
dessa och forskningsfrågorna. Avsnittet behandlar den teoretiska grunden till hur de olika 
forskningsfrågorna ska besvaras beskrivs nedan indelat efter forskningsfråga: 

1. Hur kan köpbeslutsprocessen beskrivas hos kunden vid köp av ett konceptuellt 

boende? 

Ramen kring denna fråga utgörs av teorin kring kundens köpbeslutsprocess som behandlar 
hur kunden fattar beslut från dess att ett problem upptäcks, till informationssökning, till 

utvärdering av alternativ, till köpbeslut och slutligen efterköpsbeteende. 

2. Hur kan kundens urvalskriterier beskrivas vid köp av ett konceptuellt boende? 

Här studeras steg tre i köpbeslutsprocessen, utvärderingen av alternativ, på ett djupare plan. 
Typ av beslutskriterier, rangordning av dessa och val av utvärderingsmodell är exempel på 

teorier som ingår i området. 
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3 METOD 

I metodkapitlet beskrivs hur studien har genomförts och vilka verktyg som har använts. 
Teoretisk data har först samlats in med hjälp av en litteraturstudie. Strategin för studien är 
fallstudieundersökning och empirisk data har samlats in med hjälp av metoden 

telefonintervjuer.   

3.1 Litteraturstudie 

För att utreda grundbegrepp och för att skapa en teoretisk referensram genomfördes en 
litteraturstudie. Syftet med denna var främst att skaffa referenser inom området 
köpbeteende. Referenser till studien har tagits från olika skriven litteratur i författarens ägo 
och från Luleå tekniska universitets bibliotek men även från internetkällor genom sökningar 
på Google med sökord som ”köpbeteende”, ”urvalskriterier”, ”köpbeslutsprocessen” och 
”selection criteria”, en förteckning över dessa kan hittas under referenslistan i kapitel 7.  

3.2 Forskningsstrategi 
Den forskningsstrategi som valts är fallstudieundersökning. Enligt Yin (2003) är det en metod 
som undersöker fall på djupet i dess verkliga kontext och metoden implicerar inte någon 
speciell typ av datainsamlingsmetod. Eftersom forskningsfrågorna utgår från 
frågeställningen ”hur” är det enligt Yin (2003) frågan om en så kallad deskriptiv fallstudie. 
Studien innefattas av fyra koncept på marknaden och utifrån studien skapas empirisk data 

som beskriver de konceptuella bostäderna och köpbeslutsprocessen för kunder av boendet.  

3.3 Val av fall 

Ett urval av de fall som skall ingå i fallstudien genomförs enligt Yin (2003) utifrån teoretiska 
överväganden med frågeställningar som ”utgör detta ett bra exempel på det fenomen som 
ska undersökas?”.  I nedanstående kapitel framförs tankar och tillvägagångssätt vid valet av 

fall till fallstudien.  

Konceptuella boenden som inriktar sig på studenter eller ungdomar har uteslutits ur studien 
eftersom deras köpbeteende, och därmed den köpsituation som skulle uppkomma, skiljer sig 
från problemdiskussionen enligt Forsling3. Fallstudien begränsades till fyra fall då detta 

ansågs ge ett tillräckligt underlag för studien samtidigt som studien inte blir för omfattande.  

Följande fyra konceptuella boenden valdes ut till att medverka i studien och dess kunder i 
intervjuerna: 

 Bovieran 

 Victoria Park 

                                                           
3
 Forsling, Magnus, avdelningschef projektutveckling, JM Uppsala, personligt samtal 11 maj 2010. 



21 
 

 AB Familjebostäder  

 Next Step Living 

Dessa boenden är ändamålsenliga för forskningssyftet på grund av att dess kunder tillhör 
den så kallade ”typiska” undersökningsenheten vilket innebär att slutsatser om kunder av 
liknande boenden kan dras (Denscombe, 2000, s. 44). Det innebär att de utvalda kunderna 
till de olika boendena liknar andra fall som skulle kunnat väljas och att resultatet därför 

sannolikt kan tillämpas på även andra fall. 

Urvalet vid val av intervjuinformanter har skett enligt ett så kallat slumpmässigt urval. Det 
innebär att av de boende på de aktuella adresserna för de konceptuella bostäderna har 
informanter slumpmässigt valts ut, en ifrån varje konceptuellt boende, vilket totalt kommer 
att resultera i fyra intervjuer. Enligt Yin (2003) är detta urval lämpligt då forskaren, som i 
detta fall, har identifierat en samling kunder och ur samlingen slumpmässigt dragit de fall 
som studerats, vilket innebär att möjligheten att kunna diskutera resultatens giltighet för 

den samling kunder från vilka urvalet utgick ifrån.  

3.4 Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av empirisk data sker dels med insamling av bakgrundsfakta om konceptuella 
boenden och dels med hjälp av telefonintervjuer. Telefonintervjuer valdes som typ av 
datainsamlingsmetod då det är en billig och snabb metod som ger direkta svar (Denscombe, 
2000, s. 15), vilket passar denna undersökning då tiden för insamling av empirisk data är 
begränsad. 

Tillvägagångssättet för att få tag i informanter till telefonintervjuerna gick till så att först 
eftersöktes de aktuella konceptuella bostädernas adresser genom dess hemsidor eller andra 
källor som framkommer i referenslistan. Med hjälp av eniro.se framställdes sedan listor över 
potentiella informanter boende på de aktuella adresserna och sedan tillämpades ett 
slumpmässigt urval av de personer som ringdes upp. Om en person inte svarade eller 
avböjde att medverka i intervjun ringdes ett annat slumpmässigt utvalt nummer upp. 

3.5 Kvalitetskriterium 

För att öka realabiliteten och validiteten i studien har följande kvalitetskriterium iakttagits.  

Vid val av källor i litteraturstudien har i första hand litteratur från Luleå tekniska universitets 
bibliotek och Kungliga tekniska högskolans bibliotek använts. Statliga verk som till exempel 
Boverket har i största mån använts, där detta har varit möjligt. Då information kommer 
direkt från företag eller tidningar har en neutralitet i granskningen eftersträvats och kritik vid 

granskande av påståenden har skett. 

En fallstudie innebär att det fokuseras starkt på en eller flera undersökningsenheter och 
studien går på djupet vilket ger värdefulla och unika insikter jämfört med en bredare 
undersökning (Denscombe, 2000, s. 41). Andra kvalitéer som fallstudiemetoden innebär är 
att fallet som undersöks är något som existerar i en naturlig miljö och inte är en konstlad 
situation som framställts i forskningssyfte och att forskaren kan använda sig av flera olika 
källor och data (Denscombe, 2000, s. 42-43).  
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Telefonintervjuer ger en kontroll över situationen med flexibilitet i intervjuprocessen med en 
större möjlighet att upptäcka otillförlitliga svar och feltolkningar och det finns en möjlighet 
att följa upp frågor genom att ställa så kallade följdfrågor, vilket inte är möjligt vid till 
exempel enkätundersökningar. Strategin har även en högre svarsfrekvens än en del andra 
alternativ (Denscombe, 2000, s. 15). För att se hela intervjuformuläret, se appendix längst 
bak i rapporten.  

Urvalet av företag till studien skedde i samråd med handledaren på JM efter kriterier som 

företagens välkändhet, konceptens utformning och eftersträvad köpsituation. 

Intervjufrågorna har utformats ur teorins grundstenar för att säkerställa att alla relevanta 
områden berörs. Frågorna har utformats i största möjliga mån i syfte att minimera risken för 

feltolkningar och för att ge utvecklande svar som inte endast innebär ett ja- eller nej-svar. 

3.6 Metodproblem 

Med alla metoder kommer jämte fördelarna också en del nackdelar eller problem.  

En av fallstudiens nackdelar är enligt Denscombe (2000, s. 53) att trovärdigheten i de 
generaliseringar som görs kan ifrågasättas och därför måste forskaren öppet visa i vilken 
utsträckning fallen liknar eller kontrasterar mot andra fall av samma typ. Eftersom fall från 
fyra relativt olika typer av konceptuella boenden undersökts i denna studie, vilket skapar 
kontraster i urvalet, minskar risken för att detta ska uppkomma.   

En nackdel med en telefonintervju är att det kan skapa ett mindre förtroende intervjuaren 
och informanten emellan jämfört med en intervju ansikte mot ansikte, det kan vara svårt att 
tala om känsliga ämnen och den visuella kontakten gås miste om (Denscombe, 2000, s. 16). 
Det finns också en risk att den tillfrågade inte går att få tag på eller inte vill ställa upp på 
intervju då telefonintervju är mer påträngande än till exempel en postenkät och tar upp 

människors kvalitativa tid i hemmet (Denscombe, 2000, s. 16). 

3.7 Analysmetod 

Enligt Denscombe (2000, s. 203-207) är den typ av forskning som genomförs i denna studie 
kvalitativ, vilket innebär bland annat att ord i stället för siffror är den centrala 
analysenheten, att studien är småskalig, att den är holistisk (att saker betraktas i dess 
kontext i stället för att isolera variabler och inrikta sig på specifika faktorer) och att 
forskarens roll vid konstruktionen av data är av större vikt då den inte består av numerisk 
data. Det är viktigt att veta vilken sorts studie, kvalitativ eller kvantitativ, det handlar om 

innan data börjar analyseras så detta görs på rätt sätt.  

Tillvägagångssättet vid analys av kvalitativ data går ut på att bryta ner data till analysenheter 
och att kategorisera enheterna (Denscombe, 2000, s. 247). Det handlar om att identifiera 
teman och samband i teori och empiri och ställa dessa mot varandra och sedan analysera 
förhållandet däremellan. I detta fall består ”enheterna” av de olika stegen i 
köpbeslutsprocessen, som kommer att analyseras med så kallad cross-case-analys som 
innebär att de olika empiriska fallen (koncepten) jämförs med varandra och teorin, i stället 
för att analysera fallen var för sig, så kallad within-case-analys.  
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4 EMPIRI 
I empirikapitlet presenteras den data som framkommit av forskningsstudien, som i detta fall 
består av en fallstudie av företag som sysslar med konceptuellt boende och intervjuer med 
invånare i dessa boenden. Kan med andra ord sägas vara resultatet av den genomförda 
studien. Presentationen av empirin sker i två kapitel, fakta om de olika fallen och olika 
exempel av konceptuellt boende utgör empirisk bakgrundsfakta och resultatet av 

intervjuerna utgör empirisk data. 

4.1 Empirisk bakgrundsfakta 

För att skapa en större uppfattning av vad för slags konceptuella boenden som finns idag och 
vad dessa innebär för produktegenskaper har bakgrundsfakta om olika konceptuella 
boenden samlats in. Först beskrivs kortfattat ett flertal exempel på konceptuella boenden 
för att skapa en större helhetsbild av vad som finns och vad dessa innebär och sedan 

beskrivs de koncept som valts ut mer ingående i en fallstudie av dessa. 

4.1.1 Exempel i Sverige 

Konceptuella boenden är ett relativt nytt fenomen i Sverige jämfört med en del andra länder 
och det växer hela tiden (Holborn, 2009). Nya koncept som aldrig förr funnits i Sverige men 
som har kopior i utlandet upprättas nu på flera håll i landet (Victoria Park, 2010). Nedan 
beskrivs ett antal konceptuella boenden som är etablerade på den svenska marknaden. 

Namn: Beskrivning av konceptet: 
AB 
Familjebostäder 

Företaget erbjuder boenden med gemensamma utrymmen som de 
boende delar med varandra, så kallat kollektivhus. Boende för alla 
hushållstyper i Älvsjö skapades för barnfamiljer såväl som pensionärer 
och innebär att de boende deltar i gemensamt arbete, som till exempel 
trädgårdsskötsel. Företaget har också konceptuella boenden för dem 
som är 40 + med utflugna barn i kvarter Sjöfarten i Hammarby sjöstad 
(AB Familjebostäder, 2010).  

Bovieran Bovieran är ett huskomplex som snart finns på ett trettiotal platser i 
Sverige uppbyggt som ett U runt en enorm glasinbyggd vinterträdgård 
med olika teman som till exempel Medelhavet, Japan, Skandinavien och 
tropikerna. Tanken är att de boende ska umgås, spela boule, kunna ha 
fester och bara slappna av i den gemensamma trädgården (Bovieran, 
2010). 

Fairway Living - 
Burvik 

Integrerar boende, golf och natur. Här har företaget skapat ett boende 
helt och hållet inriktat på personer med det specifika intresset golf 
(Fairway Living, 2010). 

Familjebostäder 
Göteborg 

Har flera olika konceptuella boenden; ung, student, senior och delbo 
ungdom. Ung och delbo ung, som avser delade lägenheter, vänder sig 
till 18-29 åringar som inte studerar, för dem finns studentkonceptet. 
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Senior är för 55 plus, med rullstolsanpassningar och ökad säkerhet 
(Familjebostäder Göteborg, 2010). 

Himmelslätta 
airpark 

I Himmelslätta har ett bostadsområde för flygintresserade skapats, 
fastigheterna har plats för egen hangar och taxiväg som ansluter till den 
närliggande landningsbanan. Det har också underlättats för de boende 
att skapa egna verksamheter genom kontorsuthyrning (Himmelslätta 
airpark, 2010). 

Mauritzberg Golf 
och Sea Resort 

Mauritzberg är ett konceptboende med villor och fritidsboende med 
inriktning golf och marint liv. Här finns privat 18 håls golfbana, 
tennisbanor, hamn för fritidsbåtar och närliggande hotellboende i 
Mauritzbergs 1600-tals slott (Mauritzberg, 2010). 

Next Step Living Next Step Living erbjuder ett boende med inbyggda mervärden i form 
av upplevelser, bekvämlighet och trygghet. En lounge med café i entrén, 
övernattnings- och aktivitetsrum och möjlighet att få tilläggstjänster till 
sitt boende finns. Projektet är speciellt jämfört med en del andra 
alternativ då det avser en ombyggnation av ett befintligt 
bostadsområde och inte en nybyggnation (Next Step Living, 2010). 

Seniorgården AB Företaget utvecklar bostäder för målgruppen 55 plus med höga krav på 
kvalitet och komfort, anpassningar för personer med funktionshinder, 
gemensamma utrymmen, gästrum och boförmåner som till exempel 
flytt- och städhjälp och semesterbostad utomlands (Seniorgården, 
2010). 

Vansta hästby Ett villaområde med energismarta hus beläget i naturmiljö för de med 
hästar som intresse, utrustat med stall, ridvägar, två ridhus, ridbana och 
hagar runt knuten. Det är inget måste att kunderna ska äga en häst för 
att få bo här men som boende i området är de boende garanterad en 
stallplats för sin häst (Vansta Hästby, 2010).  

Victoria Park Victoria Park som satsar på ett resort-liknande boende med till exempel 
en egen biograf, tennisbana, spa-anläggning, gym, pooler, 
vinkällare, putting-green, festsal och övernattningslägenheter. Deras 
motto är ”som på hotell – fast hemma”. För närvarande finns Victoria 
Park i Malmö, men långtgångna planer finns på att bygga liknande 
komplex i Stockholm och Göteborg (Victoria Park, 2010). 

Tabell 1: tabell över ett antal konceptuella boenden som finns i Sverige 

4.1.2 Exempel i övriga världen 

Istället för att beskriva konceptuellt boende indelat efter företag som tidigare, beskrivs nu 
under den övriga världen koncepten indelade efter i vilket land de förekommer i stället. Se 
nedan:  

Land: Beskrivning av konceptet: 
Asien/ 
Mellanöstern 

De flesta konceptuella boenden i Asien är riktade till utlänningar som 
bor där främst på grund av arbete, de kanske bor där i några år och 
arbetar i samma företag som de gjorde i sitt hemland, fast i en annan 
del av koncernen. I Bangkok, Thailand, finns till exempel 
bostadsområdet Nichada Thani som riktar sig till internationella familjer 
med resort-bekvämligheter, internationell standard på säkerhet och 
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vägar och inom grindarna finns den internationella skolan i Bangkok 
(Nichada, 2008). Denna typ av boende för utländska arbetare och deras 
familjer är också mycket vanligt vid stora oljebolag i Mellanöstern, till 
exempel vid Jadawel International (2010). 

Australien Efter egen erfarenhet ingår pool, gym, spa och bastu nästan alltid vid 
boende i lägenhetskomplex i Australien. Gated communities är ganska 
ovanligt men det finns en del resort-boenden runt om Australien 
inspirerat av den amerikanska modellen som till exempel Hope Island 
Resort, här kan de boende till exempel spela golf, åka båt, äta på 
restaurangen och spela tennis (Hope Island Resort, 2010). 

Finland Aveo är finländskt företag som även har verksamhet i Sverige. Företaget 
satsar på konceptuella boenden i mindre skala då de skapar unika 
inredningslösningar och bygger om hem för att passa en enskild individ 
eller familj, ofta på uppdrag av en familj eller person (Aveo, 2010).  

Storbritannien  Även här är gated communities vanligt, ett exempel finns i New 
Caledonian Wharf i London där de boende har en 24-timmars bevakad 
port, gym, pool och grillplats som överblickar Themsen (New 
Caledonian Wharf, 2010).  

Sydamerika Det finns massvis av exempel på gated communities och resort-
boenden i Sydamerika, som inte riktar sig till de lokala nationaliteterna, 
utan främst till rika västerlänningar. Ett exempel är Los Delfines i Costa 
Rica där kunden kan köpa ett hus i ett inhägnat område med tillgång till 
golfbana, strand, naturreservat och casino (Los Delfines, 2010). Detta 
har blivit starkt kritiserat för att dra ännu mer markerande gränser 
mellan olika samhällsklasser och för att avskärma de boende från dess 
omgivning. 

USA ”Gated communities”, eller grindsamhällen, är en boendeform där 
bostadsområdet är mer eller mindre avskilt från omvärlden med någon 
form av tillträdeskontroll, vilket idag är en mycket vanlig boendeform i 
USA. Kan synonymiseras med resort-boenden då det nästan alltid 
handlar om lyxiga boendeformer med resort-liknande faciliteter. På 
gatedcommunitiesusa.com (2010) kan det läsas om olika koncept för 
detta som till exempel: aktiva vuxna, skidåkning, tennis, båtsport, 
strand, country club, 55 plus, häst, golf, hav, berg/fjäll och kust.  

Tabell 2: tabell över exempel på konceptuella boenden i ett antal olika länder 

4.1.3 Fallbeskrivning 

De fyra olika konceptuella boendena som medverkar i fallstudien studeras här på ett djupare 
plan. För att få överskådlig och lättläst data presenteras den i matrisform:  

                    Företag:               
 
Parameter: 

Victoria Park Bovieran 
AB 

Familjebostäder 
Next Step living 

Konceptslogan ”Som att bo på 
hotell - fast 
hemma” 

”Välkommen 
hem till Bovieran 
– som att bo på 
Rivieran” 

”Boende för alla 
hushållstyper” 

”Från dåtidens 
kollektivboende 
till framtidens 
livsstilsboende” 
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Omfattning 395 lägenheter 48 lägenheter 
per Bovieran-
komplex 

33 lägenheter 365 lägenheter 

Målgrupp Har bostäder för 
singelhushåll och 
flerpersons-
familjer. Inriktat 
på medelålders 
och uppåt, de 
yngsta som i 
dagsläget köpt 
bostad är i 30-
årsåldern. 

Seniorer på 50 
plus utan 
hemmavarande 
barn (krav) 

Barnfamiljer men 
även seniorer 

55 – 60 åringar, 
men människor 
av alla åldrar kan 
hyra en bostad 

Produktegenskaper Reception 
Lounge med bar 
Biograf 
Bibliotek med 
biljard  
Restaurang 
Delikatessbutik 
Vinkällare 
Spa med pooler 
Gym 
Bastubad 
Konferensrum 
Festsal 
Lekrum  
Park 
Uteserveringar 
Putting-green 
Tennisbana 
Boulebanor  

Inglasad 
vinterträdgård 
med boulebana 
Samlingslokal 
Förråd 
Rum för frisk-
vårdsbehandling 
Gästlägenhet 
 

Storkök 
Matsal 
TV-rum 
Bastu 
Musikrum 
Lekrum, 
Keramik- och 
målerirum 
Biljardrum  
Gästrum 

Lounge 
Café 
Bibliotek 
Aktivitetslokaler 
Övernattnings-
lägenhet 
Boservice 
Aktivitetsvärd 
 

Tillvalstjänster ”Handyman” 
Spabehandlingar 
Övernattnings-
lägenheter 
Fönsterputsning 
Tvätt 
Lägenhets-
städning 
Festarrangemang 

Trygghetspaket Uppgift saknas Bokning av resor, 
fester, föredrag, 
kurser, kemtvätt 
och 
teaterbiljetter 
Bilpool 
Lägenhets-
passning 
Hushållsnära 
tjänster 

Boendetyp  Lägenhet, 
bostadsrätt 

Lägenhet, 
bostadsrätt 

Lägenhet, 
hyresrätt 

Lägenhet, 
hyresrätt 

Lokalisering Limhamn, Malmö Sävedalen, 
Partille  

Prästgårdshagen, 
Älvsjö 

Majviken, 
Göteborg 

Gemensam area 3 500 kvm 1 650 kvm 
trädgård plus 
övriga 
gemensamma 
utrymmen 

267 kvm Uppgift saknas, 
projektet är 
under utveckling 
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Lägenhetsexempel  3 rum och kök 
82 kvm 
4 000 000 kr 

3 rum och kök, 
85 kvm 
1 495 000 kr 

3 rum och kök, 
68 kvm 
- 

Uppgift saknas 

Månadskostnad 1 236 kr 4 925 kr 6 498 kr Den ordinarie 
hyran kommer 
att höjas med 
220 kr i och med 
ombyggnationen 

Servicekostnad per 
månad 

1 250 kr Ingår i månads-
kostnaden 

Ingår i månads-
kostnaden 

300 kr (valfritt) 

Tabell 3: fallstudie över de fyra företag som ingår i den empiriska studien 

Information i fallstudien är formulerad enligt Victoria Park (2010), Bovieran (2010), AB 
Familjebostäder (2010), Bostadsbolaget (2010), Boplats Göteborg (2010) och Next Step 
Living (2010). 

4.2 Empirisk datapresentation 
Nedan framställs resultatet av de fyra genomförda telefonintervjuerna med boenden i de 
olika konceptuella bostäderna i matrisform för att på ett överskådligt och lättläst sätt kunna 
tillgodose informationen. 

                      Boende:               
 
Fråga: 

Victoria Park Bovieran 
AB 

Familjebostäder 
Next Step living 

Ålder 60-årsåldern 60-årsåldern 40-årsåldern 30-årsåldern 

Familjesituation Gifta, utflyttade 
barn 

Gifta, utflyttade 
barn 

Gifta, två barn Singel, inga barn 

Vad gjorde att du/ni 
började fundera på 
att köpa det här 
konceptuella 
boendet? 

Ville flytta från 
stora huset till 
lägenhet och när 
vi hörde talas om 
detta blev vi 
jättenyfikna. 

Skulle flytta från 
hus till lägenhet, 
ville ha något 
mindre. De ville 
även ha mindre 
underhållsarbete 
och slippa sköta 
trädgården.  

Har bott i huset i 
cirka 15 år, från 
början var det 
mest för att få 
lite hjälp med att 
passa barn och 
ökad gemenskap. 

Bra läge, ok hyra. 

Var fick du/ni första 
gången höras tal om 
det här boendet? 

I Sydsvenskan. Annons i Partilles 
lokaltidning. 

En bekant 
berättade om 
det. 

Sökte bostad via 
Internet, tror det 
var på boplats. 

Varifrån fick du/ni 
information om 
boendet?  

Hemsidan, 
träffade säljare. 

Bovierans och 
Partille kommuns 
hemsida.  

Ringde till 
Familjebostäder 
och bad om mer 
information. 

Sökte bara 
boendet via 
hemsidan, sen 
visning. 

Fanns det andra 
alternativ av 
boenden som 
övervägdes innan 
köpet av denna 
bostad? 

Det skulle i så fall 
vara en ”vanlig” 
lägenhet inne i 
centrala Malmö. 

Nej, bara det här. Det här eller ett 
radhus i 
Huddinge. 

En annan 
hyresrätt i 
Göteborg. 

Hade du/ni några 
speciella kriterier 

Lägenheten 
skulle ligga i 

Det skulle ha ett 
bra läge, 

Nära skola, dagis 
och kommunika-

Skulle vara en 
tvåa med låg 
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som boendet skulle 
uppfylla? 

anslutning till 
huvud-
byggnaden (ett 
måste), så att det 
var nära till allt.  

trädgård och 
gemenskap med 
grannarna. 
Trädgården var 
det som 
prioriterades 
högst. 

tioner. Och det 
skulle vara en 
hyresrätt, det var 
absolut ett måste 
(viktigast). 

hyra ganska 
centralt belägen. 
Funderade inte 
så mycket på vad 
som var viktigast. 

Fanns det personer i 
omgivningen som 
påverkade valet av 
bostad och 
vem/vilka var det i 
så fall?  

Nja, det kan jag 
inte säga direkt. 

Nej, bara maken. Nej, inte vad de 
kunde komma 
ihåg. 

Nej. 

Om du/ni funderar 
på vilka 
förväntningar som 
fanns innan 
inflyttning, har 
dessa förväntningar 
underskridits, 
överskridits eller 
blev det ungefär 
som förväntat? 
Varför? 

Helt fantastiskt! 
Skulle nog säga 
att 
förväntningarna 
har överskridits 
lite. 
Gemenskapen 
med grannarna, 
servicen, 
tryggheten, 
arkitekturen och 
att ha nära till 
allt.  

Jättenöjda, blev 
ungefär som 
förväntat. 
Gemenskapen är 
jättetrevlig, kan 
inte komma på 
någonting 
negativt. 

Vi var, och är, 
fortfarande 
nöjda. Vi visste 
inte riktigt vad vi 
skulle förvänta 
oss med att bo så 
här lite mer 
kollektivt, men 
det vart ju bra! 

Som förväntat. 

Kan du/ni komma 
att tänka på något 
som saknas eller 
som kunde ha varit 
bättre i/runt ert 
boende?   

Nej, vi är så 
nöjda med 
alltihop. 

Det skulle vara 
att det är för få 
besöks-
parkeringar i så 
fall. När man blir 
äldre och 
skröpligare 
kanske de skulle 
vilja ha mer 
service för att 
klara livet lättare. 

Nej, inte direkt. Gym, men det 
ska vi ju få nu 
snart. 

Tabell 4: sammanställning av intervjusvaren från telefonintervjuerna 

Observera att Next Step Living är ett projekt som särskiljer sig från de andra i och med att 
det är en ombyggnation av ett befintligt bostadsområde, och att den intervjuade bodde där 
sedan innan ombyggnationen startade och därmed blir resultatet av en del av frågorna inte 
av samma relevans som för de andra konceptuella boendena. Flertalet försök, utan 
framgång, gjordes för att få tag i en informant som nyligen flyttat till området för att få en 
mer ändamålsenlig data. 
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5 ANALYS  

I detta kapitel, analyskapitlet, diskuteras och analyseras empirin som presenterades i 
föregående kapitel. Tillvägagångssättet går ut på att ställa de teoretiska ståndpunkterna 
presenterade i litteraturstudien i kapitel två mot det empiriska underlaget. Analysen sker 

med metoden cross-case-analys.  

5.1 Bakgrundsfakta 

De fyra studerade fallen analyseras nedan utifrån tabell 3 som presenterades i 
empirikapitlet. 

Koncepten skiljer sig åt mellan fallen, Victoria Park är ett så kallat ”resort -boende” med en 
lyx utöver det vanliga. I Bovieran är den stora satsningen vinterträdgården, vilket gör detta 
boende väldigt nischat. Båda dessa koncept syftar till att man bor i ett hem som är något 
annat, något mer, i Victoria Parks fall ett hotell och i Bovierans fall Rivieran. AB 
Familjebostäder handlar mindre om lyx och mer om gemenskap mellan de boende. Det är 
som att lägenheterna är rum i en bostad och alla boende delar på ett stort vardagsrum och 
kök, ett kollektivboende helt enkelt. I konceptet Next Step Living har man till ett befintl igt 
bostadsområde tillfogat själva konceptet, som är av en något mer blygsam natur, i 
efterhand. Det skulle kunna liknas vid en modul, vilken man även skulle kunna komplettera 

andra existerande hus med på ett relativt enkelt sätt. 

Målgruppen för alla konceptuella boenden är inriktad på seniorer eller personer i äldre 
medelåldern, med undantag för AB Familjebostäder som förutom seniorer också har 
barnfamiljer med i målgruppen. Detta är en koppling mellan kundens ”svarta låda” och 
marknadsföringsstimuli som Sandhusen (2000) talar om. Äldre människor med utflyttade 
barn som vill flytta från en stor villa till en mindre lägenhet och har ett långt arbetsliv bakom 
sig, är köpstarka och beredda att betala för bekvämligheter. Det handlar i enlighet med 
Armstrong och Kotler (2009) om att kundens så kallade personliga faktorer påverkar 
köpbeteendet. 

Vad gäller produktegenskaper sticker Victoria Park ut med alla sina finesser som pool, spa, 
tennisbana, golf, vinkällare med mera. Det är lite av en klass för sig. Bovieran har som sagt 
sin trädgård centralt i fokus men har även andra kvaliteter som gästrum, samlingslokal och 
aktivitetsrum som finns att hitta även hos alla andra koncept. Det som sticker ut hos AB 
Familjebostäder är det delade köket och matsal. Hos Next Step Living finns förutom vad som 
tidigare nämnts, även café, lounge och bibliotek. Man kan också jämföra företagens 
”fyllighet” i utbud i jämförelse med de areor som dessa tar upp. Victoria Park har hela 3  500 
kvm, Bovieran 1 650 kvm, AB Familjebostäder 267 kvm och okänd area för Next Step Living. 

Utbudet av tillvalstjänster varierar stort, hos Victoria Park verkar det som att de boende kan 
få hjälp med det mesta, från spabehandlingar till städning. Hos Bovieran erbjuds ett så kallat 
trygghetspaket, AB Familjebostäder verkar sakna tillvalstjänster och hos Next Step Living 
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finns något som kan liknas vid en bokningsdisk som förmedlar bland annat hushållsnära 

tjänster. 

Prissättning av bostäderna och hur de boende betalar för allt extra som dessa konceptuella 
boenden innebär skiftar. Eftersom två av fallen berör hyresrätter och två av fallen 
bostadsrätter kan en jämförelse bli skev. Dock kan konstateras att en lägenhet i Victoria Park 
är betydligt dyrare att köpa än en i Bovieran, trots jämförbar area och lägenhetstyp, vilket 
troligtvis är relaterat till aspekter som konceptegenskaper och utbud, kvalitet och så vidare. 
Andra faktorer som kvalitet, läge och tomtpris och hur projekten finansierats måste tas i 
beaktning innan några slutgiltiga slutsatser kan dras. Hur man betalar för de extrasaker som 
de konceptuella boendena erbjuder är mer entydigt. Victoria Park tar ut en standardavgift på 
1250 kr per månad och Next Step Living en frivillig avgift på 300 kr. Bovieran och AB 
Familjebostäder ”bakar in” denna kostnad i månadshyran, så vad den kan ligga på går bara 
att spekulera i. Hos Next Step Living är det givet att det nya konceptet kommer att innebära 
en hyreshöjning på 220 kr per månad.  

5.2 Intervjudata 

Inledningsvis i intervjun efterfrågades kundernas ålder och familjesituation för att få 
bakgrundsinformation om kunderna och därmed en ledning till vem den typiske kunden är 
och deras karaktärsdrag i den ”svarta lådan” i enlighet med teorin från Kotler och Armstrong 
(2008).  

En gemensam nämnare för koncepten Bovieran och Victoria Park var att de boende var i 60-
årsåldern med utflyttade barn, hos AB Familjebostäder var de boende i 40-årsåldern och 
gemensamt för alla tre fall var att de var gifta. I Next Step Living var informanten i 30-
årsåldern och singel. Slutsatsen att den genomsnittlige kunden av konceptuellt boende är i 
övre medelåldern (två av fallen), gift (tre av fallen) och utan hemmavarande barn (tre av 

fallen) kan således dras utifrån detta underlag.  

Nedan analyseras intervjusvaren indelat efter vilket steg i köpbeslutsprocessen de tillhör.   

5.2.1 Problemupptäckt 

1. Vad gjorde att du/ni började fundera på att köpa det här konceptuella boendet? 

För Victoria Park och Bovierans informanter var det föreliggande behovet att flytta till något 
mindre och mer lättskött då de började bli äldre och hade mindre ork till att sköta hus och 
tomt. Informanterna började således fundera på att flytta på grund av den förändrade 
livssituationen i kombination med ett förändrat behov vilket passar in i beskrivningen av 
processen beskriven av Kotler och Armstrong (2008).  

För informanten hos AB Familjebostäder berodde däremot funderingarna på att de ville ha 
mer gemenskap och hjälp att passa barnen. Slutligen för den boende i Next Step Living, 
handlade det mer om läge och hyra, observera att boendet inte hade detta koncept då den 
boende flyttade in utan det har tillkommit i efterhand. 

Det verkar som att samtliga boende inte upplevt ett behov av att bo just i dessa konceptuella 
boenden förens de läst om och blivit medvetna om dess existens (se adoptionsprocessen). 
Problemet har i grunden och botten uppstått ur ett fundamentalt behov, till exempel att den 
nuvarande bostaden varit för stor och svår att sköta och underhålla, den givna lösningen, att 
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flytta till något mindre och mer lättskött har fungerat som en utgångspunkt. När kunden 
sedan hör talas om alla de finesser som de konceptuella boendena innebär uppstår en 
önskan, eller ett behov, av dessa och de bekvämligheter som det innebär. Detta sker genom 
att företagens utformning av marknadsföringsstimuli skapar ett behov hos konsumenten 
som den inte ens själva visste att den hade. De emotionella och sociala behoven, som 
beskrivs av Sommardesignkontoret Gotland (2007), gör sig påminda, en känsla av att vilja 
vara en del av den profil som det konceptuella boendet har och som då också avspeglas på 
den som bor där, samt en känsla av gemenskap och samhörighet med andra boende lockar 
kunden. 

Detta kan hänga ihop med att vi människor arbetar allt mer och längre i livet och när vi 
kommer hem vill vi leva så bekymmersfritt och bekvämt som möjligt och kunna umgås med 
vänner och familj så mycket som möjligt.  

Avslutningsvis kan det konstateras att beslutsbeteendet handlar om ett så kallat komplext 
köpbeteende i enlighet med Kotler och Armstrong (2008). Det krävs ett högt engagemang 
från kundens sida då det handlar om ett dyrt köp som sker sällan, kanske ibland bara en 
gång under en persons livstid. Eftersom de olika konceptuella boendena som berörs i detta 
arbete sinsemellan skiljer sig mycket åt när det kommer till saker som produktegenskaper, 
pris, lokalisering och koncept så föreligger en stor skillnad mellan ”märkena” eller i detta fall, 
bostäderna. Även detta passar in som ett av kriterierna för att ett komplext köpbeteende ska 
föreligga. 

5.2.2 Informationssökande 

2. Var fick du/ni första gången höras tal om det här boendet? 

3. Varifrån sökte du/ni information om boendet?  

Ingen av informanterna hade innan köpbeslutsprocessen startade egna erfarenheter om de 
konceptuella boendena, utan mer information krävdes vilket startade informationssökandet 
i enlighet med Sandhusens (2000) teori. Det vanligaste sättet informanterna första gången 
hörde talas om boendet var genom lokal dagstidning, vilket enligt Armstrong och Kotler 
(2009) klassas som en allmän källa. Det kan tänkas att den kundgrupp som det i detta fall 
handlar om inte söker sig till att bo långt från hemorten och då kan det vara en god idé att 
annonsera i lokala medier för att fånga upp just den målgruppen, framför att använda sig av 

en rikstäckande annonseringskampanj. 

I alla fall utom Next Step Living skedde en aktiv sökning av informanterna; internet, 
tidningar, telefonsamtal och möte med försäljare var olika tillvägagångssätt vid insamlandet 
av informationen. Den relativt höga graden av informationssökning beror på att köp av 
bostad är förknippat med hög kostnad, högt risktagande och antalet personer som berörs av 
köpet är högre än för en del andra typer av köp vilket går hand i hand med teorin 
presenterad av Sandhusen (2000). Såväl personliga källor (bekant), kommersiella källor 
(försäljare) som allmänna källor (dagstidning) användes. Kunderna har haft begränsad 
möjlighet att skaffa sig egna erfarenheter och upplevelser då flera av projekten är de första i 

sitt slag i Sverige. 
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5.2.3 Utvärdering av alternativ  

4. Fanns det andra alternativ av boenden som övervägdes innan köpet av denna bostad? 

5. Hade du/ni några speciella kriterier som boendet skulle uppfylla?  

Ingen av informanterna uppgav att ett annat konceptuellt boende hade konkurrerat som ett 
alternativ i köpbeslutsprocessen. I de fall då ett annat alternativ övervägts handlade det om 
”vanlig bostad”, en lägenhet eller radhus som var lokaliserad i ungefär samma geografiska 
område som det konceptuella boendet.  

De kriterier som informanterna angav att boendet skulle uppfylla i enlighet med Blythes 
teorier (2006) var bland annat: ha bra läge, ha trädgård, nära skola och kommunikationer, 
skulle vara en tvåa, vara en hyreslägenhet och skulle ligga i huvudbyggnaden (Victoria Park). 
Det handlar således mest om objektiva egenskaper. Flera av informanterna hade svårt att 
rangordna sina urvalskriterier, men vad som var mest viktigt och utgjorde en så kallad fast 
regel vilket passar in i förbindelsemodellen i enlighet Sandhusen (2000) var till exempel: 
måste ligga i huvudbyggnaden, ha trädgård och vara en hyresrätt.  

Det är något komplicerat att föra en diskussion om urvalskriterier och utvärderingsmodeller 
då de konceptuella boende ofta inte konkurrerat med andra konceptuella boenden i 
köpbeslutsprocessen och att jämföra dessa boenden med traditionella boenden blir något 
skevt. Dessa alternativ har så många extra finesser och egenskaper som traditionella 
bostäder saknar. Det blir i slutändan en avvägning av vad kunden är beredd att betala extra 
för dessa koncept och det extra värde som dessa medför. Förväntat-värde-modellen 
presenterad av Sandhusen (2000) beskriver detta på ett bra sätt, vilken kan jämföras med att 
kunden poängsätter alternativen (konceptuellt boende jämfört med traditionellt boende) 
och väger ihop resultatet med tanke på den extra kostnaden med mera. 

Det kanske till och med är så att övervägningsgruppen i Blythes teorier (2006) består av 
endast det konceptuella boendet. Kunden får upp ögonen för det här boendet och 
upptäcker plötsligt att den saknar massor av saker i sitt befintliga boende och inte ens 
funderat på att flytta innan dess att det konceptuella boendet kom in i bilden. Behovet har 
alltså skapats av företaget. 

5.2.4 Köpbeslut  

6. Fanns det personer i omgivningen som påverkade valet av bostad och vem/vilka var det i 
så fall?  

I samtliga fall svarade informanten att denne inte påverkats i sitt beslut av omgivande 
personer, förutom av maken/makan i de fall då informanten var gift. Slutsatsen att 
köprollerna enligt Armstrong och Kotler (2009) varit sammanslagna kan göras, alltså att 
initiativtagaren, påverkaren, beslutaren, köparen och användaren varit samma person eller 
utgjorts av ett gift par. Inget inträffande av oväntade situationer framgick av intervjuerna i 
enlighet med Sandhusen (2000). 

5.2.5 Efterköpsbeteende  

7. Om du/ni funderar på vilka förväntningar som fanns innan inflyttning, har dessa 
förväntningar underskridits, överskridits eller blev det ungefär som förväntat? Varför? 

8. Kan du/ni komma att tänka på något som saknas eller som kunde ha varit bättre i/runt ert 
boende?   
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Ingen av informanterna ansåg sig vara besviken efter köpet, utan förväntningarna hade 
antingen besannats eller överskridits, så kallad positiv förstärkning enligt Armstrong och 
Kotler (2009). Gemenskapen var något som flera informanter tryckte på och var mycket 
nöjda med. Om något kognitiv dissonans uppkommit i enlighet med Armstrong och Kotler 
(2009) hos någon av informanterna så var detta något som undanhålls i intervjun då alla 
verkade nöjda och inte kunde komma på några eftersatta fördelar. Det kan i fallet 
konceptuellt boende vara svårt att uppnå detta då det i en del fall inte går att påträffa 
jämbördiga konkurrenter till boendet. Det som informanterna nämnde som kunde förbättras 
var antal besöksparkeringar och tillgång till gym, vilket i det senare fallet var på gång att 
byggas. Att äldre människor tros ha fler besökaren än parkeringen var dimensionerad för kan 

vara en slutsats av denna kommentar. 
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6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Slutligen i detta sista kapitel kommer slutsatser från studien att presenteras. Dessa framförs 
som svar på de uppställda forskningsfrågorna i kapitel ett. Förslag till framtida forskning 
kommer också att ges utifrån den studie som genomförts. 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 
1. Hur kan köpbeslutsprocessen beskrivas hos kunden vid köp av ett konceptuellt 

boende? 

I ett första skede handlar det om att kunden måste bli medveten om att det konceptuella 
boendet existerar. Eftersom de konceptuella boenden vi ser idag ofta är av mycket 
utstickande karaktär och existerar i endast ett eller ett fåtal slag, måste kunden få kännedom 
om att de finns och vad de innebär innan dess att köpbeslutsprocessen kan starta. Slutsatsen 
att det är företaget självt som startar kundens köpbeslutsprocess kan dras när det gäller 
konceptuellt boende då det är företaget som skapar ett behov hos kunden som denne inte 

visste att den hade med hjälp av boendets konceptuella attribut. 

Det problem eller behov som ofta verkar starta köpbeslutsprocessen är en önskan att flytta 
från en stor villa med trädgård och allt underhåll som det innebär, till ett boende med 
bekvämligheter och service som underlättar vardagen. Ett behov av gemenskap med grannar 
verkar också vara en primär orsak till att kunder börjar fundera på att köpa ett konceptuellt 

boende. 

Informationssökningsfasen gällande konceptuellt boende verkar kunderna lägga ned ganska 
mycket tid och kraft på. Allmänna källor var det mest framträdande sättet kunden först 
tillgodosåg sig av information om det konceptuella boendet. Andra viktiga informationskällor 

var hemsidor och personliga kontakter.  

När kunden ska göra en utvärdering av alternativ verkar det nästan alltid som att det 
konceptuella boendet ställs emot alternativet traditionellt boende inom samma geografiska 
område. Kunden överväger de värden som ett konceptuellt boende innebär med alla sina 
bekvämligheter och finesser mot vad detta kostar. Slutsatsen om den extra kostnaden som 
det konceptuella boendet innebär motsvarar eller uppvägs av det förväntade tillförda värdet 
avgör om kunden väljer att gå vidare till ett köpbeslut av det konceptuella boendet. 

Vid ett köpbeslut tyder det på att endast de boende påverkat beslutet och att 
köpbeslutsgruppen utgjorts av den person eller det par som ska bli den slutgiltiga 

konsumenten av bostaden. 

Efterköpsbeteendet verkar entydigt positiv, en positiv förstärkning eller nöjdhet har 
uppkommit vid köp av ett konceptuellt boende utan tecken på att en kognitiv dissonans 

uppstått. 
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2. Hur kan kundens urvalskriterier beskrivas vid köp av ett konceptuellt boende? 

I första hand handlar det om det mest fundamentala kriteriet som alla bostadsköpare ställer, 
ett bra läge med närhet till exempelvis kommunikationer, affärer och service. Som tidigare 
nämnt konkurrerar det konceptuella boendet inte i första hand med andra konceptuella 
boenden under urvalsprocessen, utan främst med traditionsenliga bostäder. De attribut som 
det konceptuella boendet innebär ses mer som en bonus till boendet och är inget som 
kunden ställer direkta krav på, utan mer önskar ha efter det att kunden hört talas om att 
sådana attribut existerar i tillägg till boendet. Sedan handlar det om ett ställningstagande 
från kundens sida, tillför de extra attributen ett tillräckligt värde för att uppväga den extra 
kostnaden? 

Då målgruppen för de flesta konceptuella boenden är äldre personer utan hemmavarande 
barn verkar det som att kriterier gällande bekvämlighet, service som till exempel städhjälp 
och gemenskap med grannar hör till de viktigaste urvalskriterierna. Utbudet av friskvård och 
behandlingar tyder även det på en profilering mot äldre, som kan behöva till exempel 
sjukgymnastik och då är det en stor fördel om det finns möjlighet att få detta i så nära 

anslutning till hemmet. 

Vid fallstudien kan flera gemensamma nämnare framhållas som särskilt viktiga attribut. En 
samlingsplats, till exempel en lounge eller ett café, med personal att kontakta finns i de 
flesta konceptuella boendena. Utöver det varierar egenskaperna mycket beroende på vilket 

konceptet är. 

6.2 Rekommendationer 

Efter genomgången studie har jag några rekommendationer till företag som arbetar med att 
utveckla konceptuella boenden. Ett ämnesområde som med stor sannolikhet kommer att ge 
mycket värdefull information tillbaka vid en studie är kundvärde, vilket ligger inom samma 
ram som köpbeteende men fokuserar på vad som skapar värde för kunden – hur kunden 
värderar de fördelar och nackdelar som ett köp innebär. Det gäller att hitta de faktorer som 
bringar ett värde i kundens boendesituation. Varför inte ta hjälp av kunden i detta arbete? 
Om kunderna själva får komma med önskemål på innehåll i konceptet och är de själva aktiva 
i att skapa sitt eget kundvärde. Det finns flertalet exempel på företag som på ett lyckat sätt 
involverat kunderna i processen och fått en produkt som kunderna är nöjda med på grund av 
att de själva varit med och utvecklat den. 

De tankar kring konceptuellt boende som jag har fått är att ett konceptuellt boende inte 
måste vara något extremt omvälvande för att tillfredsställa kunden. Jag tror att det finns en 
vinning i att utveckla konceptuella boenden för den ”vanliga” svensken och inte bara för de 
få som har råd med exceptionell lyx. En idé skulle kunna vara att utforma en slags modul, 
inspirerad av till exempel Next Step Living, som tillfogas till exempel bostadsområden med 
300 lägenheter eller fler på en av bottenvåningarna i ett av husen. Modulen kunde ha en 
grundplanlösning innehållande gemenskapsutrymmen (typ lounge) och aktivitetslokaler som 
sedan anpassas tillsammans med utemiljön efter den målgrupp som området är riktat till. Till 
exempel om det är seniorer i målgruppen skulle det kunna innehållande friskvård, bibliotek 
och boulebanor, om det är barnfamiljer lekrum, lekplats och pool och om det är yngre gym, 
bbq-plats och internetcafé. Vinningen skulle ligga i att genom små medel kunna tillfoga ett 
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mervärde för ett mer bekymmersfritt och bekvämt boende. Det skulle också gå lätt att 

förändra om behovet ändras.  

Vid fallstudien av konceptuellt boende fann jag att det finns koncept för alla möjliga typer av 
intressen och personligheter. Egentligen skulle man kunna säga att det finns ett koncept per 
person. I Sverige saknas idag en hel del koncept som går att finna utomlands men jag tror 
inte att behov av dessa finns i Sverige om de inte görs om för ett svenskt klimat och 
efterfrågan. Det är i stället främst två olika typer av konceptuellt boende som jag tror på. 
Först och främst, där jag tror det finns ett behov och utbudet är knappt, är konceptuella 
boenden för en traditionell barnfamilj med två arbetande vuxna. Det finns ju såklart dessa 
villaområden i stadens yttre kant, men jag tror att en satsning på mer uttalade koncept för 
denna kundgrupp är något som kommer att ge gensvar. När man är två arbetande vuxna 
finns en ekonomisk styrka och behovet av bekvämligheter som genererar mer tid 
tillsammans med familjen värdesätts, tid till att sköta trädgård och skjutsningar av barn till 
kompisar, träningar och skola trängs med kvalitetstid tillsammans. Om man skulle kunna 
utveckla bostadsområden med lägenheter/kedjehus med en stor gemensam trädgård/tomt, 
nära skola och fritidsaktiviteter som till exempel fotbollsplan och ridhus och med extra 
attribut som pool, samlingslokal med lekrum och lounge med mera tror jag att efterfrågan 
skulle vara hög. Det andra är boenden för människor som är i slutet av sitt arbetsliv eller som 
redan avslutat det och som vill flytta från villan till ett mer lättskött boende. Det handlar om 
bekvämlighet och gemenskap i första hand. Detta är något som är vanligt idag och 
efterfrågan är hög, så det gäller att hitta en nisch för att locka dessa kunder till just det 

aktuella företagets koncept. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

För att få ytterligare kunskap och förståelse för konceptuellt boende och för att kunna 
utveckla bättre lösningar och strategier följer nedan förslag till fortsatt forskning: 

 En mer djupgående fallstudie av utländska konceptuella boenden skulle kunna 
generera nya infallsvinkar och idéer även om det måste inses att det föreligger en 

skillnad mellan svenska och amerikanska kunders köpbeteende. 

 En idé skulle vara att jämföra med hur andra branscher arbetar med konsumenters 
köpbeteende och hur de arbetar med att tillfredsställa sina kunder. Toyota till 
exempel har gjort sig kända för sitt arbetssätt med kundnöjdhet, vilket är relaterat till 
köpbeteende. Ett annat exempel skulle kunna vara matvarukedjan Tesco som 
använder ”lojalitets-kort” för att samla in information om sina kunder (Ad Esse 
Consulting, 2006). 

 En studie av de demografiska förhållandena på bostadsmarknaden skulle kunna leda 
till en identifiering av inom vilka grupper en bostadsbrist råder och fokusera på dessa 

vid en utveckling av konceptuellt boende.  
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APPENDIX 

Intervjuformulär 
Inledningsvis presenteras intervjuaren samt undersökningen och dess syfte. Informanten 
informeras om att dennes svar kommer att framställas anonymt och att dennes svar är av 

stor betydelse för undersökningen. 

Bakgrundsinformation: 

Ålder?  

 Stadium i livet? 

Familjesituation? 

 Par? Barn? Ensamstående? Utflyttade barn? 

Problemupptäckt: 

1. Vad gjorde att du/ni började fundera på att köpa det här konceptuella boendet? 

Missnöjdhet med förra boendet? Nytt behov? 

Informationssökning: 

2. Var fick du/ni första gången höras tal om det här boendet? 

3. Varifrån sökte du/ni information om boendet?  

Var det ifrån till exempel: Personliga källor (familj, vänner, grannar eller 
bekanta), kommersiella källor (reklam, försäljare eller displayer), allmänna 
källor (massmedia) eller egna erfarenheter. 

Utvärdering av alternativ: 

4. Fanns det andra alternativ av boenden som övervägdes innan köpet av denna bostad? 

5. Hade du/ni några speciella kriterier som boendet skulle uppfylla?  

Till exempel måste ha 2 sovrum (fast regel), pristak (pris), pendlingsavstånd 
(tid), golfbana eller pool (produktkaraktäristik) eller uppfylla vissa krav 
angående kvalitet? 

Rangordning av kriterierna? Var något viktigare än det andra? 

Köpbeslut: 

6. Fanns det personer i omgivningen som påverkade valet av bostad och vem/vilka var det i 
så fall?  

Efterköpsbeteende: 

7. Om du/ni funderar på vilka förväntningar som fanns innan inflyttning, har dessa 
förväntningar underskridits, överskridits eller blev det ungefär som förväntat? Varför? 

8. Kan du/ni komma att tänka på något som saknas eller som kunde ha varit bättre i/runt ert 
boende?   

Till exempel en service, facilitet eller egenskap? 


