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SAMANFATTNING
Titel: Säljer manipulerade bilder bättre? – En studie om färgens påverkan på
betalningsviljan
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi
Författare: Elin Alund & Sara Rahm
Handledare: Jonas Kågström
Datum: 2017 – 05
Syfte: Bakgrund till den valda studien beror på den begränsade forskningen kring
hur färger kan påverka betalningsviljan hos konsumenter. Det finns tidigare
forskning som visar på att färger påverkar människan men som också pekat på att
vidare forskning borde koppla samman färg och WTP.


Syftet med studien är att analysera hur HSL påverkar kundernas känslor av
interiörbilder i marknadsföring och hur det i sin tur påverkar kundernas
betalningsvilja.

Metod: För att genomföra studien genomfördes ett experiment på en högskola i
Sverige med 102 slumpvis utvalda respondenter. Respondenterna fick besvara en
enkät med tre bilder i varje. Det finns tre olika enkäter med samma bilder, men i två
av enkäterna är bilderna manipulerade och i en enkät är det originalbilderna. Data
som samlades in analyserades i SPSS där resultat togs fram som vi sedermera tolkar
och analyser.
Resultat & slutsats: Det vi kan visa på är att HSL har en påverkan på känslor och
det främst när det kommer till högre ljusstyrka och mättnad. Vi har hittat skillnader
som korroborerar med den tidigare forskningen men även skillnader som går emot
den tidigare forskningen. Vi kan även konstatera att manipuleringarna ökar
uppfattningen om hur prisvärd bostaden upplevs, och vi kan se tendenser till att
betalningsviljan är något högre på de manipulerade bilderna.
Förslag till fortsatt forskning: Eftersom att vårt resultat inte går att generalisera
eller att använda för att falsifiera på grund av ett för litet urval kan vidare forskning
replikera studien men med ett större urval. Vidare förslag på vidare forskning:
- Hur påverkar högre ljusstyrka och högre mättnad i samma bild konsumenternas
känslor?
- Hur påverkar färgnyans betalningsviljan?
Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till en ökad förståelse kring hur färger kan
påverka känslor som i sin tur påverkar betalningsviljan. Vårt bidrag riktar sig även
till branschen och hur branschen bör lägga stor vikt på bra bilder vid
marknadsföring av bostadsobjekt.
Nyckelord: Betalningsvilja, ljusstyrka, mättnad, färg, känslor

”Säljer manipulerade bilder bättre?”

E. Alund och S. Rahm 2017

ABSTRACT
Title: Dose manipulated pictures sell better? – A study on the effects of color on
WTP
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration
Author: Elin Alund & Sara Rahm
Supervisor: Jonas Kågström
Date: 2017 – 05
Aim: The background to the chosen study is due to the limited research on colors
effect on consumer’s willingness to pay. The research that has been done shows
that colors affects humans, but there has also pointed out that further research
should combine color and WTP.
 The purpose of this study is to analyze how HSL affects consumer’s
emotions of interior pictures in marketing and how it in turn affects
consumer’s willingness to pay.
Method: To complete the study, an experiment was conducted at a university in
Sweden with 102 randomly selected respondents. The respondents were asked to
answer a survey with three pictures in each. There were three different surveys with
the same pictures, but in two of the surveys the pictures were manipulated and in
one survey there was the original picture. Data collected was analyzed in SPSS
where the results were presented as we later interpreted and analyzed.
Result & Conclusions: The results show that HSL has an influence on emotions
and especially when it comes to higher brightness and saturation. We have found
differences that corroborate with the previous research but also differences that go
against the previous researches. We also find that the manipulations increased the
perception of how affordable the housing was experienced, and we could see trends
that the willingness to pay was slightly higher on the manipulated pictures.
Suggestions for future research: Our results cannot be generalized or used to
falsify due to the small selection, research can replicate the study but with a larger
selection. Further suggestion for further research:
- How does higher brightness and higher saturation in the same picture affect the
consumers’ emotions?
- How dose hues affect willingness to pay?
Contribution of the thesis: This study contributes to an increased understanding
of how colors can affect feelings and how it in turn affects willingness to pay. Our
contribution is also aimed to people working in marketing and how they should
place great emphasis on good pictures in the marketing of housing properties.
Key words: WTP, lightness, saturation, color, emotion
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1. Problemformulering
Under lång tid har det inom marknadsföringen funnits en trend att marknadsföringen är
mer visuellt inriktad (Lewis, Whitler och Hoegg, 2013 s.263). Forskning visar hur
bilder har blivit mer och mer dominerande inom marknadsföringen. Detta eftersom
bilder ger en överlägsen uppmärksamhet då de sätter sig kvar i minnet jämfört med
marknadsföring med enbart text (Childers och Houston, 1984, s.652). I marknadsföring
som riktar in sig på större köp och som kräver en viss planering (inga impulsköp), till
exempel en bostadsaffär har det visat sig att marknadsföring med bilder leder till större
intresse än marknadsföring som är textinriktad. Det är bilder som väcker
uppmärksamheten och som leder till att kunden väljer att gå vidare och titta mer på det
som marknadsförs (Lewis et al. 2013, s.265).
Den tidigare forskningen anser att användandet av bilder i marknadsföringen är nyckeln
till attraktion och inflytande för att det ska leda fram till ett köp. Utelämnandet av bilder
påverkar kunder negativt. Kunderna får en mer negativ upplevelse. Dock finns det
forskning som visar på att bilder i marknadsföring är mindre önskvärd på grund av
längre laddningstider med större bilder på nätet (Bender-Stringman och Gerders jr,
2010, s.37-38; Cox and Dale, 2002, s.867).
Andra studier har visat att bilder i marknadsföring bidrar till att dra till sig
uppmärksamhet och bilder i marknadsföringssyfte genererar känslomässiga reaktioner
på marknadsföringen. Marknadsföring som använder sig av både bilder och text är inte
mer effektiv än marknadsföring som enbart består av bilder. Bilderna kan beskriva
samma attribut som orden, medan orden inte kan generera bilder i sinnet hos
mottagaren. Det leder till att bilderna har en större påverkan än vad orden har i
marknadsföringen (Pieters och Wedel, 2004, s. 47; Chowdhury, Olsen och Pracejus
2008, s.154; Unnava och Burnkrant, 1991, s.231).
Seiler, Madhavan, och Liechty (2012, s.19) gjorde en studie på interiörbilder och
studien visar att 95, 1 % av deltagarna tittar på marknadsföringsbilderna innan de går
vidare till beskrivningen av marknadsföringsobjektet. Det visar sig även att över 40 %
av deltagarna i studien inte bryr sig om att läsa säljarens beskrivning om de inte gillar
marknadsföringsbilderna. De går då istället vidare till nästa objekt.
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Bildens kvalitet påverkas enligt Kim, Cho, Westland och
Luo (2005, s.1095) av olika attribut, bland annat av färg.
Burns och Shepp (1988, s.494) menar att färg traditionellt
sett uppfattas efter tre grundläggande komponenter: nyans,
ljusstyrka och mättnad. Enligt Gorn, Chattopadhyay, Yi,
& Dahl (1997, s.1) är nyansen pigmenten i färgen, till
exempel röd och blå. De beskriver vidare att med mättnad
menas hur mycket pigment färgen innehåller och ljusstyrka innebär
vilken grad av ljusstyrka färgen innehåller. För att tydliggöra vad vi

Figur 1 Tsai och Tseng (2012)

menar finns en färgmodell som Ibraheem, Hasan, Khan och Mishra (2012, s.269)
beskriver som heter HSL, där H betyder hue (nyans), S står för saturation (mättnad) och
L står för lightness (ljusstyrka).
I tidigare forskning har det visat sig att en högre nivå av ljusstyrka i färg leder till att
konsumenter gillar annonsen mer och ljusstyrkan skapar en avslappnad känsla. Färg har
även visat sig ha en stor betydelse för känslor. En högre nivå av mättnad i färgen bidrar
till en högre känsla av spänning hos kunderna som leder till att de gillar färgen.
Ljusstyrkan och mättnaden i färgen påverkar känslorna mer än vad färgnyansen gör
(Gorn et al. 1997, s.19; Suk och Irtel, 2010, s.13).
Tidigare studier har undersökt hur färgen påverkar människor i marknadsföring inom
olika områden så som produkter, annonser och märken (Labrecque & Milne, 2012;
Singh 2006; Gorn et al., 1997). Studier har även gjorts i olika miljöer så som sociala
medier, tv-spel, jobbmiljö, i butiker och restauranger (Geslin, Jégou, & Beaudoin, 2016;
Savavibool, 2016; Fortmann-Roe, 2013).
Färg kan betraktas olika i olika typer av marknadsföring och det kan därför skilja sig åt
mellan marknadsföring av till exempel mat, produkter, förpackningar och tjänster.
Därför behövs det enligt Sliburyte och Skeryte (2014, s.471) genomföras fler studier
kring färg i olika kategorier av produkter och tjänster. Singh (2006, s.787) anser att
vidare forskning bör testa hur ljusstyrkan på färger, ljus vs mörkt påverkar försäljning
medan Panigyrakis och Kyrousi (2015, s.245) anser att mer forskning krävs kring hur
färger påverkar känslor i annonsering både i tryckt annonsering men även annonsering
på internet eller i tv. Vidare menar Labrecque och Milne (2012, s.711) att färg har
kunnat länkas till känslor och personlighet, men menar också på att detta inte blivit
ordentligt undersökt inom marknadsföringen.
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Labrecque och Milne (2013, s.200) beskriver att det är viktigt för framtida forskare
inom ämnet färg att vara medveten om influenserna av de tre komponenterna nyans,
mättnad och ljusstyrka och vad de står för, för att bidra med forskning i hur de förhåller
sig. Speciellt komponenterna mättnad och ljusstyrka som har visat sig vara viktigare
komponenter än komponenten nyans och undersöka olika forskningsinriktningar
kopplat till dessa tre komponenter.
Färg i marknadsföring har enligt Sliburyte och Skeryte (2014, s.468, 471) visat sig
kunna etablera känslor hos kunderna som påverkar kundernas beslut att köpa, vilket gör
att försäljningen ökar, samt också ökar marknadsföringens effektivitet. Bagchi och
Cheema (2013, s.947) menar å andra sidan att lite är känt om hur färgen påverkar
kundernas vilja att betala. Begreppet willingness to pay (WTP) är ett begrepp som enligt
Voelckner (2006, s.137) mäter betalningsviljan hos en konsument. Forskaren beskriver
vidare att WTP används för att utforma en optimal prissättning och för att uppskatta
efterfrågan på nya produkter. WTP är det maximala belopp en konsument är villig att
betala för en viss kvantitet. Det finns många olika metoder för att mäta WTP och det är
svårt att säga vilken metod som är bäst eftersom varje metod handlar om att komma så
nära sanningen som möjligt.
Vår genomgång av den tidigare forskningen visar att det finns ett forskningsgap när det
kommer till hur färg kan påverkar kundernas känslor och hur det i sin tur påverkar
betalningsviljan (Labrecque och Milne, 2012, s.711;Bagchi och Cheema, 2013, s.947).

1.1 Syfte
Analysera hur HSL påverkar kundernas känslor av interiörbilder i marknadsföring och
hur det i sin tur påverkar kundernas betalningsvilja.

HSL

Känslor

Betalalningsvilja

Figur 2 (egen)

1.2 Avgränsningar
I vår studie väljer vi att avgränsa oss från bilder som inte avser interiörbilder i
marknadsföring. Detta i enlighet med det som Lewis et al. (2013, s.265) tar upp
angående bilder i marknadsföring. De menar att användandet av bilder är mer effektivt i
3
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marknadsföring och leder till större uppmärksamhet när det kommer till en större affär
som kräver en viss planering, som till exempel vid en bostadsaffär. Vi har på så sätt
hittat fyra typer av fall där bilder i marknadsföring skulle vara intressant. Det första
fallet är när det handlar om stora belopp men i små volymer, något som kostar mycket
pengar men som vi inte köper ofta. Den andra typen är när det handlar om stora belopp
och stora volymer som främst berör B2B eftersom det inte finns många privatpersoner
med den typen av ekonomi. Den tredje typen är små belopp och små volymer, något
som inte kostar särskilt mycket och som vi sällan köper. Det sista fallet är det med små
belopp men stora volymer, alltså något som vi köper ofta och mycket utav men som inte
kostar så mycket. Vi avgränsar oss från de tre sistnämnda och riktar in oss på typen med
de stora beloppen men de små volymerna, något vi köper några få gånger under vår
livstid men för stora summor pengar.

Små volymer
Stora belopp

Stora volymer

Bostad
Bil

B2B

Båt
Små belopp
Skosnören

Godis
Figur 3 (egen)

HSL tar upp tre typer av färgkomponenter. Vi avgränsar oss från färgkomponenten hue
(nyans) eftersom att Gorn et al. (1997) och Suk och Irtels (2010) forskningsresultat
visar på att mättnad och ljusstyrka påverkar känslor mer än färgnyansen. De två
komponenterna kan därför ge ett större utslag vid en undersökning av interiörbilder i
marknadsföring.
Ljusstyrkan och mättnaden kan testas i olika kombinationer med både höga och låga
nivåer. Gorn et al. (1997) visar i deras studie att högre ljusstyrka och högre mättnad
bidrar till att skapa en gillakänsla hos kunderna. Därför avgränsar vi oss från de lägre
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nivåerna av ljusstyrka och mättnad och fokuserar på hög mättnad och hög ljusstyrka
separat och jämför dessa sinsemellan och med originalet.
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2. Teori
2.1 Bilder i marknadsföring
Bilder har blivit mer och mer dominerade inom marknadsföring. Det har under en lång
tid funnits en trend inom marknadsföring att marknadsföringen har blivit och är mer
visuellt inriktad (Childers och Houston, 1984, s.652; Lewis et al., 2013, s.263).
Forskning visar på hur 95,1 % av respondenterna i en undersökning av mäklarannonser
först tittar på bilder av bostaden. Efter att de har tittat på bilderna riktar de fokus till
bostadsfakta som finns tillgänglig på hemsidan. Till sist går de vidare till mäklarens
beskrivning av bostaden där bostaden beskrivs mer ingående angående material,
planlösningar samt information om området där bostaden är belägen. Det visar sig i
deras undersökning att respondenterna lade lite tid och vikt vid det stycket i annonsen.
Det visar sig att över 40 % av respondenterna inte tittar på mäklarens beskrivning av
bostaden om de inte gillar bilderna i bostadsannonsen. Författarna menar på att om
bostadsköparna inte gillar bilderna, vilket är det första dem tittar på, så läser de inte
mäklarens bostadsbeskrivning (Seiler et al., 2012, s.19).

I Seiler et al. (2012, s.16) undersökning visar det sig att en person inte behöver titta
speciellt länge på en bild för att samla in den information som de behöver för att dra en
slutsats. Bostadsköpare är bättre på att samla in information när de anser att bilderna är
det viktigaste i annonsen. Studien visar även på att det inte finns något rum i bostaden
som står ut och betyder mer än något annat rum. Personerna gör en individuell
bedömning av alla rummen.
2.1.1 Bilder vs Textdominerande marknadsföring
När en textdominerad annonssida visades bredvid en bilddominerad annons i ett
experiment och frågor ställdes om positiva känslor, tristess och vad respondenterna
överlag tycker om annonsen visar det sig att det stämmer överens med den tidigare
forskningen att trenden går mot en mer bilddominerande marknadsföring.
Bilddominerande marknadsföring genererar mer positiva känslor, mindre tristess och
den är betydligt mer tilltalande än textdominerande marknadsföring. Bilder är mer
effektiva i marknadsföring och leder till större uppmärksamhet när det kommer till en
större affär som kräver viss planering, som till exempel en bostadsaffär (Lewis et al.,
2013, s.266-267).
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Ett experiment genomfördes av Lewis et al. (2013, s.277-278) där de skickade ut email
med annonser som är mer text- eller bilddominerade. Resultaten visar på att det är
ytterst små skillnader mellan de två olika annonserna, trots att den tidigare forskningen
menar på att bilder har en överlägsen effekt över text. Författarnas studie visar också att
en mer textdominerande annons i början på kundrelationen kan vara mer effektiv än en
bilddominerande. Författarna menar på att det här leder till ett större behov att överväga
vilken typ av marknadsföring företag bör välja, bilddominerande eller textdominerande
beroende på var i beslutsprocessen kunden befinner sig.

Enligt Chaudhuri och Micu (2014, s.308) visar forskningen på att konsumenternas
känslomässiga reaktioner och deras avsikter med inköpet är positivt relaterat till bilder,
de uppmuntras alltså genom att använda bilder i marknadsföring. Samtidigt har det visat
sig negativt när det relateras till analys och text i marknadsföring som leder till en
verbal produktinformation som vidare leder till att kunden skapar en analys av
produkten. Författarna menar dock att användandet av bilder i marknadsföring kan
innebära en del risker eftersom det finns en risk att bilden väcker negativa känslor hos
konsumenterna.
2.1.2 Färg i marknadsföring
Färg har visat sig kunna fånga människors uppmärksamhet i annonser. Ögonrörelser hos
människor när de läser annonser har visat att de fäster blicken vid annonser med färg
oftare jämfört med svartvita annonser. Människor studerar också annonser med färg
under en längre tid vilket leder till att människor hellre väljer något som de studerat
under en längre tid (Lohse, 1997 s.9-11). Andra forskare håller med om att det är
uppmärksamheten och hur länge en konsument tittar på en annons som spelar in när det
handlar om konsumenterna i ett senare skede kommer ihåg annonsen och dess budskap.
Färg är en sådan egenskap som ofta används i marknadsföring för att väcka
uppmärksamhet och få konsumenten att minnas annonsen (Hervet, Guérard, Tremblay
och Chtourou, 2011, s.709,715).

2.2 HSL färgmodell
Färgmodeller kan definieras som det sätt människan kan känna igen färg på, det sätt
människan visualiserar färger med hjälp av vissa egenskaper som till exempel
ljusstyrka. Färgmodeller är ett system för att mäta färger som kan uppfattas av
människor och de består oftast av tre eller fyra färgkomponenter. Färgmodellerna är ett
7
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mycket intressant område eftersom det finns två huvudsakliga användningsområden.
Det är dels att förbättra informationen för en bättre mänsklig förståelse och dels för att
bearbeta bildinformation för maskiner så att det blir en bättre kommunikation mellan
människor och maskiner. Färgmodeller förklarar hur färgerna är representerade och
specifika komponenter av färgrymden, detta för att få fram hur varje färgs spektrum ser
ut (Ibraheem et al. 2012, s.265).

Enligt Ibraheem et al. (2012, s.269) är färgmodellerna HSI, HSL och HSV baserade på
idén om det mänskliga synsystemet. HSL är en familj av färgmodeller som använder sig
av cylindriska koordinater för att representera punkterna i RGB-modellen.
Färgmodellen bygger på huvudaspekterna att ljusstyrkan separeras från nyans och
mättnad och det beror på hur människan uppfattar färgspektrum. H står för nyans som
mäter färgens renhet, S indikerar mättnad, graden av vit som är inbäddad i en specifik
färg och L står för ljusstyrka. Gorn et al. (1997, s.1) beskriver i sin tur att färg består av
tre olika komponenter, nyans, ljusstyrka och mättnad, vilket de menar är accepterat av
forskarna. De beskriver att med nyans menas pigmenten i färgen exempelvis röd och
blå. Med mättnad menas hur mycket pigment färgen innehåller och ljusstyrka innebär
vilken grad av ljusstyrka färgen innehåller. Den här definitionen av nyans, ljusstyrka
och mättnad är den vi utgår från i vår uppsats.

Valet av färgmodell görs efter egenskaperna hos modellen och dess
tillämpningsområden. HSL-modellen används för bland annat bildredigering,
datorgrafik, bildbearbetning och till bildanalyser. HSL-modellen är att föredra eftersom
komponenterna i modellen korrelerar bättre med den mänskliga uppfattningen av färg
(Ibraheem et al. 2012, s.273).

De tre komponenterna i HSL-modellen kan mätas på olika sätt. Komponenten nyans
mäts i grader från 0° till 360° medan mättnad mäts i en skala från 0 % grått till 100 %
komplett mättnad. Likaså ljusstyrkan mäts i en skala från 0 % svart till 100 % vitt. Det
här är den stora anledningen till att det oftast är ljusstyrka och mättnad som mäts och
undersöks. Komponenterna ljusstyrka och mättnad kan antingen undersökas separat
eller tillsammans (Pan, Gao och Liu 2009, s.482; Gorn et al. 2004, s.117-118).
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2.3 Färgens påverkan på kunder
2.3.1 Demografiska faktorer
Enligt Darwin och Prodger (1872, s.50) är gester något som är kulturellt lärt medan
vissa grundläggande känslor är universella. Ekman och Davidson (1994) har sedan
utvecklat och breddat Darwins teori efter att de upptäckt universella känslor genom ett
experiment med människor från olika kulturer. Russell (2003, s.145) menar dock att
känslor kategoriseras olika i olika kulturer och språk och att det i och med det följer att
känslor i sig inte är universella. Däremot är känslokategorierna mycket lika över olika
kulturer och språk. Sokolova och Fernández-Caballero (2015, s.287) anser att
forskningen kring känslomässiga skillnader för olika färger för olika kulturer kommer
fram till liknande slutsatser. Det finns ett starkt experimentellt bevis på att det finns
universella känslor som går att koppla till färg oavsett den kulturella bakgrunden. Den
kulturella bakgrunden påverkar i mindre utsträckning känslor som går att relatera till
preferenserna gillar/ogillar.

Färgkänslor kan påverkas av ålder och kön men också av nationalitet eller kulturell
bakgrund (Gao, Xin, Sato, Hansuebsai, Scalzo, Kajiwara och Billger, 2007, s.223).
Andra författare håller med om att färgkänslor förändras med åren och menar att barn
föredrar färger som gult och rött medan i vuxen ålder föredras färger som blått och
grönt. Vuxna lägger större vikt vid den gröna färgen som är relaterad till lycka och
mindre relaterad till sorg. Barn som i större utsträckning reagerar mer på färger har en
mer positiv reaktion till färger som rosa, blå och röd. Positiva känslomässiga reaktioner
hos barn är mer vanligt bland ljusa färger och det utvecklas även med ålder, speciellt för
kvinnor, medan män är mer benägna att ha positiva känslomässiga reaktioner till
mörkare färger (Sokolova och Fernández-Caballero, 2015, s.288).

Valdez och Mehrabian (1994, s.399,407) kom i sin studie om hur känslomässiga
reaktioner påverkas av ljusstyrkan, nyans och mättnad, fram till att män och kvinnor
reagerade på liknande sätt på ljusstyrkan och färgmättnaden av proverna, men att
kvinnorna reagerade något starkare. De visade sig också att män och kvinnor angav
liknande svar på de känslomässiga svaren. Fortmann-Roe (2013, s.198-199) kom å
andra sidan i sin studie fram till att det skiljer sig åt mellan kvinnor och män. De
undersökte hur män och kvinnor använder färger på sina Twitterkonton. Det visade sig
att kvinnor föredrar färger med något starkare ljusstyrka än män, medan männen
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föredrar mer mättade färger. Ou, Luo, Woodcock och Wright (2004a, s.234-235, 239240) undersöker färgkänslor i sin studie och menar att det är en liten skillnad mellan
män och kvinnors svar. De visar sig även i deras studie att det finns en kulturell skillnad
eftersom de i sin studie tillfrågat både britter och kineser. Den kulturella skillnaden
visade sig framförallt i två av de känslomässiga ordparen, spänd-avslappnad och gillaogilla. Utifrån deras resultat och den tidigare forskningen föreslår de att de fyra
färgkänslorna varm-kall, tung-lätt, aktiv-passiv och hård-mjuk, är oberoende av
kulturella skillnader i Storbritannien, Kina, Japan, Thailand och Hong Kong. Ou, Luo,
Woodcock och Wright (2004b, s.292, 294) genomförde också en studie där de
undersöker elva stycken känsloordpar på färgkombinationer istället för på enskilda
färger som i den tidigare studien. Här kommer de å andra sidan fram till att det inte
finns någon kulturell skillnad i svaren mellan britter och kineser medan det skiljer sig
mer mellan män och kvinnors svar i denna studie jämfört med i deras tidigare studie där
de undersökte enskilda färger.

En annan författare visar i sin undersökning att det finns en skillnad mellan män och
kvinnor i deras val av färg. Färgens betydelse är viktigare för män än för kvinnor. För
kvinnor är det viktigare med attityden till färgen och färgens attraktionskraft. Män väljer
alltså färg efter dess betydelse medan kvinnor väljer färg efter attitydmässiga grunder
och dess attraktionskraft (Funk och Ndubisi, 2006, s.49).

Frågor om hur olika färger kan ha olika betydelser för ett objekt eller i en situation som
den associeras med och om färguppfattningen kan förutse framtida köpbeteenden är
något som Aslam (2006, s.1) undersöker i sin studie. Färgens mening i olika kulturer i
olika marknadsföringsperspektiv tas därför upp men han menar också att skillnader kan
finnas mellan kön, ålder, etnicitet och trender. Han sammanfattar den tidigare forskning
som gjorts där färgnyanser kan uppfattas olika och de kan ha olika betydelser i olika
kulturer, mellan olika åldrar, kön, familjestatus och inkomster.
2.3.2 Fysiska faktorer - Färgseende
Färg är en extremt viktigt komponent för att vi ska kunna samla in all den information
vi får via våra ögon. Färg är något som är mycket viktigt i våra dagliga aktiviteter och
de flesta av oss använder färgen automatiskt, utan att tänka på hur viktig färgen faktiskt
är. I ögat finns det två fotoreceptorceller, stavar och koner. De har olika funktioner i
ögat, stavarna förmedlar syn när ljuset är svagt, som på natten när lite ljus finns
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tillgängligt. Konerna å andra sidan förmedlar syn under dagtid när mycket ljus finns
tillgängligt. En konbaserad syn är kapaciteten att se färger vilket kräver fler olika
klasser av koner (Neitz och Neitz, 2000, s.291).

Ett defekt färgseende (färgblind) har tidigare förklarats av att ändringar eller saknad av
en typ av konpigment. Neitz och Neitz (2000, s.692) anser själva att ändringar inte kan
vara ett alternativ till förändrad syn utan de beskriver att saknaden av färgseende bäst
kan beskrivas som vad som är kvar efter det förlorade färgseendet. De menar att all rödgrön färgseendedefekt kan beskrivas av frånvaron av en klass av pigmentkonerna. Den
här typen av färgseendedefekt är vanlig hos framförallt män, ungefär 8-10 % av männen
i USA påverkas av den här typen av defekt färgseende. Vidare beskriver de att
skillnaden mellan en person med normalt färgseende och en person som har ett defekt
färgseende innebär att en person med ett normalt färgseende kan se 100 olika nyanser i
förhållande till svart, vitt och grått medan en person med ett defekt färgseende endast
kan se två nyanser av svart, vitt och grått.

Forskare har hittat en förklaring till varför personer kan ha en splittrad syn när det
kommer till deras uppfattning av färg. För några år sedan fick en klänning stor
uppmärksamhet eftersom vissa personer uppfattade klänningen som svart och blå
medan andra såg klänningen i vitt och guld. Forskarna menar att det beror på vår inre
kroppsklocka. Det visar sig att personer som vaknar tidigt var mer benägna att se
klänningen i vitt och guld jämfört med de som gillar att ta sovmorgon. Forskare menar
att vår egen dygnsrytm, vår inre kroppsklocka och därmed vår exponering för solljus,
kan vara den avgörande faktorn för vilka färger vi ser. Om belysningsförhållandena är
oklara kommer antagande om dess förhållanden att spela roll. Personer gör antaganden
om huruvida klänningen i det här exemplet är upplyst och det påverkar vilka färger
personerna ser och det kan även bero på vår livsstil, till exempel när personer går till
sömns och vaknar (Collins och Shivali 2017, s.1-2).
2.3.3 Modeller för färgkänslor
Manav (2007, s.145) använder sig i sin undersökning av 30 olika adjektiv som
inkluderar både positiva, negativa och icke känslomässiga termer som han valde ut från
den tidigare forskning som gjorts. Ou et al. (2004a, s.233) använder sig istället av en
skala med tio olika ordpar för att beskriva känslor som även de valdes utifrån de mest
använda ordparen i den tidigare forskningen. De tio ordparen kunde grupperas i tre olika
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grupper enligt deras bokstavliga betydelse. Den första gruppen, utvärderande, innehåller
ordparen ren-smutsig, fräsch-unken och gilla-ogilla. Den andra gruppen, kraftfaktorer,
innehåller ordparen tung-lätt, hård-mjuk och maskulin-feminin. Den sista gruppen,
aktivitetsfaktorer, innehåller ordparen varm-kall, modern-klassisk, aktiv-passiv och
spänd-avslappnad. Ou et al. (2004b s.294) använder i sin andra studie elva ordpar,
samma som ovan nämnda, plus ordparet harmoni-disharmoni. Xin, Cheng, Taylor, Sato
och Hansuebsai (2004, s.451) valde i sin tur tolv motsatta ordpar för att kunna beskriva
mänskliga känslor. Ordparen valdes utifrån de mest använda i tidigare studier och är
varm-kall, ljus-mörk, djup-blek, tung-lätt, levande-dyster, prålig-enkel, slåendedämpad, dynamisk-passiv, distinkt-vag, transparent-grumlig, mjuk-hård och stark-svag.
Geslin et al. (2016, s.4) använder sig i sin undersökning av bilder i tv-spel av känslor
där de utgår från nöje, upphetsning och dominans.
2.3.4 HSL och känslor
Gao et al. (2007, s.223) beskriver relationen mellan färg och känslor som komplex.
Färgmodellen HSL består av tre komponenter: nyans, ljusstyrka och mättnad men den
tidigare forskning som gjorts av flera forskare (Gorn et al. 1997, s.19; Xin et al. 2004,
s.456; Suk och Irtels, 2010, s.13) visar på att två av dessa komponenter, ljusstyrkan och
mättnaden, påverkar känslor mer än vad nyansen gör. I en undersökning av Ortiz,
Torres, Angulo och Puente (2001, s.261) väljer de bort komponenten nyans för att
komponenten nyans inte går att mäta från ett högsta till ett lägsta värde på samma sätt
som det går med de andra två komponenterna, ljusstyrka och mättnad. Komponenterna
ljusstyrka och mättnad visar Camgöz, Yener och Güvenc (2004, s.23) är viktigare
komponenter än komponenten nyans när det kommer till att väcka uppmärksamhet.
Panigyrakis och Kyrousi (2015, s.245) anser att det är konstigt att inte mer forskning
inom marknadsföring har gjorts kring effekterna av ljusstyrka och mättnadsnivåer i och
med att den psykologiska forskningen visar på att det påverkar uppmärksamheten.

I en studie av Valdez och Mehrabian (1994, s.398-399) undersöktes hur den
känslomässiga reaktionen påverkas av ljusstyrka, nyans, och mättnad. De kommer fram
till att ljusare och mer mättade färger är mer tilltalande men att ljusstyrkan har en något
starkare effekt än mättnaden. För upphetsning är färger med högre mättnad mer
upphetsande medan ljusstyrkan är mindre upphetsande. Färger med högre mättnad
skapar en dominant känsla men ljusstyrka visar sig påverka känslan av dominans mer.
Vidare undersökte Valdez och Mehrabian (1994, s.403-405) också de omättade färgerna
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vit, tre nyanser av grå och svart. Det finns en positiv, stark relation mellan ljusstyrkan
av omättade färger och nöjdheten. Nöjdhetsreaktionerna ökar när färgproverna går från
svart genom grått och ökad ljusstyrka till vitt. Svart är färgen som respondenterna
tycker är minst tilltalande, grått är någonstans mittemellan och vitt är den som
respondenterna var mest nöjd med. Resultatet mellan känslovariabeln upphetsning och
ljusstyrkan på omättade färger visar att svart är färgen som skapar mest upphetsning.
Resultatet mellan dominans och ljusstyrkan på omättade färger visar en negativ relation.
Dominansen minskar när ljusstyrkan ökar. Svart är färgen som ger starkast
dominansnivå och vit den lägsta.

Färg kan väcka olika känslor så som energi, lugn eller spänning (Ou et al., 2004a,
s.232). Relationen mellan ljusstyrka, mättnad och den känslomässiga reaktionen har
visat sig vara stark, däremot var relationen mellan nyans och känslor mycket svag.
Ljusare färger har visat sig skapar en känsla av nöjdhet, mindre upphetsning och mindre
dominans (Valdez och Mehrabian 1994, s.405-406).

Enligt Gorn et al. (1997, s.5, 11-12, 16-19, 220) visar färg sig påverka graden av
upphetsning hos människor. Tidigare forskare menar att det finns två dimensioner av
upphetsning där de i deras studie väljer att använda dimensionerna tråkigt – spänning
och spänd – avslappnad. De genomförde en undersökning där de manipulerade
annonserna i olika nyanser, ljusstyrka och mättnad. Eftersom de vill vara säkra på att de
värden de väljer kan manipulera känslor av avslappning väljer de värdet 42 % på
mättnaden och 58 % på ljusstyrkan för att värdena ska vara symmetriska. Nivån av
mättnaden 42 % ligger då 58 % ifrån den maximala mättnaden (100 %) och värdet 58 %
på ljusstyrkan ligger då 58 % ifrån den maximala graden av svart (0 %). Resultatet visar
att de som svarade på annonser med en högre ljusstyrka på färgen upplever en mer
avslappnande känsla. Högre ljusstyrka på färgen i annonsen skapar också en större
gillakänsla för annonsen. När färgerna är mer mättade är spänningen högre hos
respondenten än vid låg mättnad. Högre mättnad på färgen visar sig också öka
gillakänslan för annonsen. De som svarade på annonsen med röd nyans rapporterade en
känsla av spänning medan de som svarade på den blå nyansen känner en mer
avslappnad känsla. Effekterna av nyanserna röd och blå är inte lika stora som effekterna
av ljusstyrka och mättnad.
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När känslor förknippas med olika färger har det visat att olika färger ger upphov till
olika känslomässiga reaktioner. Beroende på hur ljusstyrkan och mättnaden i färgen
förändras så förändras även känslorna förknippade med färgen. Tre olika färgprover av
nyansen gult associerades med sex olika känslor. Gula färgprover med hög ljusstyrka
och hög mättnad visar på känslor som tråkig, rädd, tröttsam och irriterande. Samtidigt
som färgprover av gult med en medel ljusstyrka och låg mättnad visar på känslor som
levande, dynamisk, varm och glad. Det har också observerats att olika färgprover kan ge
samma känslomässiga reaktion. Majoriteten av svaren visar att känslor som njutning,
glädje och värme uppnås av färgprover av rosa och gult (Manav 2007, s.146, 148).

I en studie av Ou et al. (2004a, s.237-238) testades hur färgens tre dimensioner, nyans,
ljusstyrka och mättnad påverkas av känsloordparen varm-kall, tung-lätt, aktiv-passiv
och mjuk-hård. De kom fram till att det finns en koppling mellan nyans och känsloparet
varm-kall. De fann också en koppling mellan mättnaden och känsloparet varm-kall,
desto högre mättnad desto varmare ansågs färgen och lägre mättnad uppfattades kallare.
Det finns ingen koppling mellan ljusstyrkan och känsloparet varm-kall. Tung-lätt
kopplades endast ihop med ljusstyrkan. Hård-mjuk kopplades till både ljusstyrkan och
mättnaden. Aktiv-passiv bestämdes av färgskillnaden mellan en testfärg och en grå färg.
Forskarna jämförde deras resultat mot den tidigare forskningen som gjorts och deras
resultat stämmer väl överens med den tidigare forskningen när de gäller de fyra
färgkänslorna varm-kall, tung-lätt, aktiv-passiv och hård-mjuk. I en annan studie av Xin
et al. (2004, s.454) visar det sig att ljusstyrkan påverkar de flesta av känsloparen. De
känslomässiga ordpar som inte påverkas av ljusstyrkan var varm-kall och prålig-enkel.
Att ljusstyrkan inte påverkar känsloparet varm-kall stämmer också med Ou et al.
(2004a, s.238) studie som visar på samma resultat. Vidare i Xin et al. (2004, s.455)
studie visar det sig att mättnaden även påverkar de allra flesta känsloparen vilket visar
att mättnaden är mycket viktig i hur respondenterna svarar känslomässigt. Färgnyansen
visar sig inte ha någon större betydelse i vilka känslomässiga svar respondenterna
väljer.

Alla blir på något vis känslomässigt påverkade när de tittar på ett fotografi eller en bild
Solli och Lenz, 2009). I en undersökning av Manav (2007, s.148) får respondenterna
koppla olika färger till olika rum i hemmet. Detta eftersom det är enda stället där vi
själva får välja färg på interiören. I undersökningen visar det sig att färgen rosa, som
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förknippas med känslor som romantik, värme och njutning, föredras i sovrummet.
Färgen blå väljs till vardagsrummet, färgen blå har tidigare i studien förknippats med
adjektiv som avkoppling, lugn och modernt. Färgprover som är nära vitt visar sig
associeras med renhet och hygien och det är även den färgen respondenterna väljer till
kök, badrum och hall.

Även hur bilderna i tv-spel påverkar respondenterna känslomässigt utifrån nöje,
upphetsning och dominans har studerats. Det visar sig också här att högre ljusstyrka och
mättnad i färgerna leder till en mer positiv känsla vilket stämmer överens med de
tidigare studierna som också menar att bilder med en högre ljusstyrka och högre
mättnad skapar större glädje än de bilder som saknar detta och då uppfattas som tråkiga
(Geslin et al. 2016, s.2, 4, 7).

Ytterligare forskare menar att färgkomponenterna nyans, mättnad och ljusstyrka har en
påverkan på känslor. Mättade färger innehåller mer känslomässig laddad information till
skillnad från omättade färger som inte påverkar känslorna på samma sätt. Ljusstyrka
och mättnad i färger dominerar de flesta färgkänsloparen i den forskningen som har
gjorts. I motsats till de två komponenterna ljusstyrka och mättnad har det visat sig att
komponenten nyans inte påverkar det känslomässiga tillståndet (Sokolova och
Fernández-Caballero, 2015, s.286).
2.3.5 Sammanfattning av forskning inom området färgens påverkan
Det råder delade meningar inom forskningen om hur de demografiska faktorerna har
någon påverkan på hur färger uppfattas. Gao et al. (2007, s.223) beskriver att
färgkänslor kan påverkas av såväl ålder och kön men också av nationalitet eller kulturell
bakgrund vilket bland annat Aslam (2006, s.1) håller med om. Flera forskare (Valdez
och Mehrabian, 1994, s399, 407; Ou et al. 2004a, s.234) menar att kvinnor och män
reagerar liknande i sina färgval medan Valdez och Mehrabian (1994, s.399, 407) ändå
påpekar att kvinnorna reagerar något starkare på ljusstyrkan och mättnaden. Andra
forskare (Fortmann-Roe, 2013, s.198-199; Funk och Ndubisi, 2006, s.49) kommer å
andra sidan fram till att färgvalen skiljer sig åt mellan män och kvinnor.

De fysiska faktorerna som kan påverka färguppfattningen är våra ögon. Neitz och Neitz
(2000, s.291-292) beskriver att färg är en extremt viktigt komponent för att vi ska kunna
samla in all den information vi får via våra ögon. De beskriver att i ögonen finns stavar
15

”Säljer manipulerade bilder bättre?”

E. Alund och S. Rahm 2017

och koner. Det finns olika klasser av koner som gör att vi kan se färger. Saknas en klass
av pigmentkoner i ögat bidrar det till ett defekt färgseende (färgblindhet). De menar att
en person som har ett defekt färgseende endast kan se två nyanser av svart, vitt och grått
medan en person med normalt färgseende kan se 100 nyanser. Collins och Shivali
(2017, s.1) artikel visar på hur viktigt det är med forskningen kring färger och hur
människan uppfattar färger olika beroende på olika fysiska faktorer såsom till exempel
sömn och hur det hela tiden kommer fram ny forskning som visar på hur vi reagerar
olika på färg.

Det finns olika modeller för färgkänslor men de liknar varandra. Ou et al. (2004a, s.233)
använde sig av tio olika ordpar och Ou et al. (2004b, s.294) använde sig av elva ordpar.
Xin et al. (2004, s.451) använde sig av tolv olika ordpar medan Manav (2007, s.145)
använde sig av 30 stycken adjektiv. Samtliga forskare hävdar att valen av ord gjordes
utifrån de mest använda orden i den tidigare forskningen.

Forskarna är helt klart överens om hur färgens tre komponenter nyans, ljusstyrka och
mättnad påverkar känslor. Flera forskare (Gorn et al. 1997, s.19; Xin et al. 2004, s.456;
Suk och Irtels, 2010, s.13) är överens om att ljusstyrkan och mättnaden i färgen
påverkar känslor mer än vad nyansen gör medan Sokolova och Fernández-Caballero
(2015, s.286) menar att nyansen överhuvudtaget inte påverkar det känslomässiga
tillståndet. Camgöz et al. (2004, s.23) visar att komponenterna ljusstyrka och mättnad är
viktigare än nyansen när det kommer till att skapa uppmärksamhet. I en studie av
Valdez och Mehrabien (1994, s.405-406) visade det sig att relationen mellan ljusstyrka
och mättnad och den känslomässiga reaktionen är stark. De menar att ljusare färger
skapar en nöjdhetskänsla. Gorn et al. (1997, s.16-18) kommer också fram till att högre
ljusstyrka på färger upplevs som mer avslappnande och skapar en högre gillakänsla
vilket även högre mättnad i färgen visade sig göra. Enligt Geslin et al. (2016, s.7) skapar
också högre ljusstyrka och högre mättnad en större glädje.

2.4 Willingness to pay (WTP)
WTP betecknar det maximala pris som en kund är villig att betala för en given kvantitet.
Det är en förhållandeskala av det subjektiva värdet som kunden tilldelar just den
kvantiteten (Wertenbroch och Skiera, 2002, s.1). Det finns många olika typer av
metoder för att mäta WTP. Det finns två olika typer av undersökningar med enkäter
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som kan genomföras. Dels finns det direkta undersökningar som innebär att
respondenten uppmanas att ange hur mycket de skulle vara villiga att betala för en
produkt. Sedan finns det indirekta undersökningar som går ut på att ta fram betyg eller
en lista på rankning av liknande produkter för att uppskatta ett eventuellt värde och
preferenser för WTP på en produkt (Breidert, Hahsler och Reutterer, 2006, s.9). Det
finns många olika tekniker för att mäta WTP och det kan skilja sig åt i hur forskarna
uppmuntrar kunderna att avslöja deras sanna betalningsvilja, men det skiljer sig också åt
i hur de simulerar det faktiska inköpsammanhanget (Wertenbroch och Skiera, 2002,
s.1). Ytterligare en författare håller med om att det finns olika sätt att mäta WTP, riktiga
WTP eller hypotetiskt WTP. Det riktiga WTP innebär att en verklig ekonomisk
betalning krävs, medan i en hypotetisk WTP krävs ingen sådan riktig betalning. Ett
hypotetiskt WTP har alltså inga riktiga ekonomiska konsekvenser för respondenten och
de har heller inte bundit sig till att köpa något (Voelchner, 2006, s.138). I vår studie
använder vi oss utav ett hypotetiskt WTP eftersom att respondenterna endast får svara
på frågor som inte resulterar i några ekonomiska konsekvenser.
2.4.1 WTP-HSL-känslor
Bagchi och Cheema (2013, s.947, 955) förklarar att färger spelar en viktig roll i
påverkan på våra uppfattningar. De menar att än så länge är det lite känt om hur färger
kan påverka kundernas betalningsvilja vid inköp. De valde därför att studera hur röd
nyans kontra blå nyans påverkar kundernas betalningsvilja i sådana inköp som vid
förhandlingar och auktioner. Deras resultat visade att de individer som såg en röd
bakgrund i auktioner bjöd mer aggressivt, de budade med större hopp. I förhandlingar å
andra sidan hade de som såg den röda färgen en lägre betalningsvilja än de som såg den
blå färgen. Detta eftersom i förhandlingar vill kunderna ha den bästa möjliga dealen. I
deras studie kunde de konstatera att det var den röda färgen som påverkade
betalningsviljan mest. Även Alfnes, Guttormsen, Steine och Kolstad (2006,
s.1050,1060) undersökte hur färgen röd påverkar kundernas betalningsvilja. De
genomförde ett experiment där kunderna fick välja mellan två olika laxbitar som hade
olika nyans av röd samt med olika pris för att se om färgnyanser spelade någon roll i
kundernas val. Det visade sig att graden av rödheten på laxbitarna påverkade kundernas
betalningsvilja. En lax som var för ljusröd var svår att sälja oavsett vilket pris den hade.
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Det är brist på generaliserbar forskning om hur färger används i marknadsföringen och
hur de påverkar kundernas beslut. Sliburyte och Skeryte (2014, s.469-471) valde därför
att testa om uttrycket av färger i marknadsföringsbeslut påverkar kunderna i deras
beslutsprocess att köpa en produkt. Undersökningen visade att färgen påverkar både
reklam, förpackning och shoppingplatsen. De menar alltså att färg kan skapa positiva
känslor som gör att försäljningen ökar. De undersökte också om färg påverkar kundens
uppfattning av produktens pris och kvalitet genom att visa tre telefoner som alla var
likadana förutom att de hade tre olika färger. Kunderna ombads att välja den som i deras
ögon var den mest exklusiva. Lite mer än hälften svarade att telefonens pris inte hade
något med färgen att göra, medan hela 36 % tyckte att en telefon med en viss färg
kostade mer. Författarna menar att det är möjligt att färgen påverkar uppfattningen av
pris och kvalitet.
2.4.2 Färgens påverkan på WTP i köpprocessen
Det går att påverka kundernas köpbeslut genom förpackningen på en produkt. Flera
tidigare forskare menar att både formen och färgen på förpackningen är mycket viktiga
faktorer. Utöver att påverka köpbeslutet hos kunderna kan förpackningen också skapa
förväntningar hos kunderna (Sliburyte och Skeryte, 2014, s.471; Ares och Deliza, 2010,
s.930-932). Ett experiment genomfördes där förpackningar designades på bilder med
olika form och färg. Deltagarna fick titta på olika bilder och skriva ner vad de
associerade innehållet i förpackningarna med. Deltagarna fick också svara på om de
gillade produkten och om de var villiga att köpa den. Resultatet visade att
förpackningens färg och form hade en betydande effekt på om kunderna gillade
produkten eller inte. Däremot hade färgen endast en betydande effekt på kundernas
betalningsvilja. Resultatet visade också att kunderna utvärderar färgen och formen
separat. Kundernas associationer varierade mellan de olika bilderna på förpackningarna
vilket betyder att förpackningens form och färg påverkar kundernas förväntningar på
förpackningens innehåll (Ares och Deliza, 2010, s.930-932).
Roschk, Correia-Loureiro och Breitsohl (2016, s.7) menar i deras metaanalys av effekter
av färger att varma färger orsakar en högre nivå av upphetsning än kalla färger. Kalla
färger visar istället på tillfredställelse. För att kunna utnyttja de här effekterna, kan
varma färger användas i gångar för nya produkter medan kalla färger är att föredra som
komplement. Enligt Roschk et al. (2016, s.9) kan färger användas speciellt vid sådana
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tillfällen när antingen upphetsning eller tillfredställelse hos kunder bör triggas till
exempel vid platser för klagomål där det är viktigt att kunden känner en tillfredställelse.

Färg kan stimulera intresset och på så sätt i ett senare skede öka köpkraften av en
produkt med rätt färg. Färg kan faktiskt förbättra verksamheten i och med att färg kan
öka effektiviteten i kampanjer och stärka varumärket som i slutändan genererar nya
intäkter (Funk och Ndubisi, 2006, s.41). Färg kan användas som ett vapen i
marknadsföring om det hanteras strategiskt. Att använda sig av färg i marknadsföring
har visat sig leda till ett mätbart värde i form av medvetenhet, tillfredsställelse,
varumärkeskännedom och lojalitet. Det här leder sedan vidare till att värdet på färgen
bidrar till att varumärket blir mer välkänt och det kommer öka betalningsviljan (Funk
och Ndubisi 2006, s.49). Betalningsviljan kopplat till färg får en större effekt inom
näthandeln jämfört med detaljhandeln i fysiska butiker (Roschk et al. 2016, s.235).

Färg i inredning i köpcentrum kan enligt Chebat och Morrin (2007, s.195) fungera som
en konkurrensfördel, speciellt om de kan tillgodose olika behov för olika målgrupper.
Färgen på inredningen kan leda till en differentiering mellan olika köpcentrum vilket i
sin tur kan leda till att det förbättrar konsumenternas uppfattningar på produktkvaliteten
och på så vis öka betalningsviljan hos konsumenterna. I en undersökning av Babin,
Hardesty och Suter (2003, s.549) kom de fram till att konsumenterna reagerar positivt
och är mer benägna att handla i en butik med en blå inredning. En blå inredning
uppfattas som mer sympatisk och respondenterna i undersökningen uttryckte relativt
större köpavsikter.

2.4.3 Sammanfattning inom området WTP
Flera författare (Bagchi och Cheema, 2013, s. 947; Sliburyte och Skeryte, 2014, s.469)
menar att det finns lite forskning om hur färgen kan påverka kundernas köpbeslut. En
röd färg i auktioner kan enligt Bagchi och Cheema (2013, s.955) bidra till en mer
aggressiv budgivning medan den röda färgen å andra sidan bidrog till en lägre
betalningsvilja i förhandlingar eftersom kunden vill ha den bästa dealen. Sliburyte och
Skeryte (2014, s.470-471) menar att färg kan skapa positiva känslor som ökar
försäljningen. De visar också på att färgen kan påverka uppfattningen av pris och
kvalitet. Även Ares och Deliza (2010, s.932) håller med om att färg har en betydande
effekt på kundens betalningsvilja. Vidare beskriver också Funk och Ndubisi (2006,
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s.41) att färg kan stimulera intresset och på så sätt öka köpkraften av en produkt. De
menar också att färg ökar effektiviteten i kampanjer och stärker varumärket vilket i
slutänden leder till ökade intäkter. Flera forskare (Chebat och Morrin, 2007, s.195;
Babin et al. 2003, s.549) anser att färg i inredningen i butiker också påverkar kundernas
betalningsvilja och köpavsikter.

2.5 Sammanfattande intryck av forskningsområdet
Flera forskare (Labrecque och Milne, 2012, s.2; Ou, 2004a, s.232) har på samma sätt
valt att manipulera bilder för att komma fram till vikten av färger och hur färger kan
kopplas till olika ordpar eller adjektiv. Ou (2004a, s. 233) använder sig utav tio olika
ordpar, motsatspar som används för att beskriva känslor kopplat till olika färger.
Ordparen består av varandras motsatser och mättes i en skala i undersökningen.
Labrecque och Milne (2012, s. 10-11) använder sig i sin undersökning inte utav
motsatspar utan istället enbart av enskilda adjektiv, där de har utgått från Aakers
märkespersonlighetsskala. Labrecque och Milne (2012) och Ou (2004a) använder sig
inte av samma ord och adjektiv i deras olika undersökningar, vilket gör att vi drar
slutsatsen att en kombination av dessa två olika undersökningar blir en bra grund till
den undersökning vi kommer att genomföra.

Labrecque och Milne (2012,s.10) använder sig enbart av enskilda adjektiv medan vi i
vår undersökning kommer att fokusera på motsatspar. De använder sig av adjektivet
attraktiv men inte dess motsats oattraktiv, som vi kommer att ha med i vår
undersökning. Vi väljer att ta med motsatsparet attraktiv/oattraktiv i vår undersökning
eftersom det ordparet inte har använts i den tidigare forskningen där ordpar använts,
därför anser vi att det skulle vara ett intressant mått för att avgöra hur kunderna
uppfattar bilderna.

2.6 Sammanfattande teoretisk modell
Figur fyra är en sammanfattande teoretisk modell som vi inspirerats av från Aslam
(2006, s.11). Vi har anpassat modellen till den teorigenomgång vi har presenterat.
Färgens betydelse och associationer påverkas av i vilket sammanhang färger
presenteras. Det kan vara i annonser, förpackningar eller i bilder. Hur vi uppfattar färger
kan påverkas av de demografiska faktorerna så som ålder, kön, språk och land. Även
fysiologiska faktorer kan påverka till exempel färgblindhet men också psykologiska
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faktorer så som känslor. Hur vi uppfattar färgen kan sedan påverka vår betalningsvilja,
(WTP) vilket kan leda till ökade försäljningsintäkter. Pilarna visar på i vilken riktning
de påverkar.

Färg(HSL)

Sammanhang
Bilder, annonser, förpackningar

Demografiska faktorer
Kön, ålder, språk, land

Fysiska och Psykologiska
Uppfattning

faktorer
Färgblindhet, känslomässig,
betydelse

Willingness to

Försäljningsintäkter

pay (WTP)

Figur 4. Aslam (2006, s.11)
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3. Metod
3.1 Val av forskningsdesign
För att kunna genomföra vår undersökning angående hur ljusstyrkan och mättnaden
påverkar kundernas känslomässiga uppfattning och hur det i sin tur påverkar
betalningsviljan har vi valt att använda en experimentell forskningsdesign. Bryman och
Bell (2013, s.67) menar att experiment inte är speciellt vanligt inom forskningen i det
företagsekonomiska området men att det förekommer. Flera tidigare forskare inom
området (Gorn et al.1997; Gao et al. 2007; Labrecque och Milne, 2012; Ou et al. 2004a;
Ou et al. 2004b) har använt sig av en experimentell design vilket stärker vårt val av
forskningsdesign. Enligt Kjellberg och Sörqvist (2015, s.276) är experiment den enda
undersökningsmetoden som kan visa på ett orsakssamband mellan en oberoende och en
beroende variabel. Experiment är den forskningsdesign som kan visa på att det med
säkerhet finns ett samband. Vi kommer att genomföra fältexperiment, experiment som
genomförs i en verklig situation, till exempel, i ett klassrum. Det här också något som är
vanligare att stöta på inom den företagsekonomiska forskningen enligt Bryman och Bell
(2013, s.67).

3.2 Population och urval
3.2.1 Population
Populationen i vår studie omfattar alla människor i Sverige som har fyllt 18 år. I
februari 2017 uppmättes den svenska folkmängden till 10 014 873 människor varav 2
076 407 var under 18 år i december 2016 (Statistiska centralbyrån, 2017). Eftersom vår
undersökning går ut på att ta reda på hur ljusstyrka och mättnad påverkar kundernas
känslomässiga uppfattning av interiörbilder av bostäder och om det påverkar
betalningsviljan, betraktar vi de svarande som konsumenter. I föräldrabalken kapitel 9
står det i första paragrafen att den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda
över sin egendom eller åta sig förbindelser. Den omyndige får dock vid 16 års ålder råda
över sina egna intjänade pengar (Regeringskansliets rättsdatabaser, 2017). Med
bakgrund av detta anser vi att det därför krävs att respondenterna är minst 18 år gamla
då de själva kan ingå avtal. En population bör inte tolkas som de svarande i
experimentet, populationen är oftast mycket större och det relevanta i experimentet
består av mätningar av beteenden. Det går därför inte att göra en generaliserbarhet av en
hel population(Lynch, 1982, s.238).
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3.2.2 Urval
102 respondenter deltog i undersökningen och av dem var 59 kvinnor och 43 män.
Majoriteten av deltagarna var mellan 18-30 år men med ett åldersspann på 18-61+ år.
Snittinkomsten för respondenterna som deltog i undersökningen hamnade mellan 10
000 - 19 999, vilket var ganska väntat eftersom att undersökningen gjordes på en
högskola och majoriteten av de tillfrågade är heltidsstudenter.

Urvalet består av någon del av den definierade populationen. För att kunna göra
korrekta slutsatser måste urvalet vara representativt. Ett representativt urval innebär att
alla människor i befolkningen ska ha lika stora möjligheter att bli valda. Det finns olika
typer av urvalsmetoder och en av metoderna är slumpmässigt urval som är grunden till
en bra urvalsteknik (Banerjee och Chaudhury, 2010, s.64). Flera forskare menar att
slumpmässigt urval innebär att varje individ i den population som definierats och som
urvalet görs ifrån har lika stor sannolikhet att inkluderas i urvalet (Banerjee och
Chaudhury, 2010, s.64; Bryman och Bell, 2013, s.193). Valet av urvalsmetod beror på
hur mycket tid och resurser som finns tillgängliga. Det kan vara svårt att genomföra
studier på fältet och det kan därför vara svårt att få ett urval som är helt slumpmässigt
(Banerjee och Chaudhury, 2010, s.65). Med anledning av detta har vi använt oss av ett
bekvämlighetsurval i genomförandet av vårt fältexperiment där vi har stått i en korridor
på en högskola och frågat de förbipasserande om de vill delta. Ett bekvämlighetsurval är
mycket vanligt inom det företagsekonomiska området och innebär att de personer som
för tillfället råkar finnas tillgängliga väljs ut(Bryman och Bell, 2013, s.204-205).

Lynch (1982, s. 226) riktar kritik mot bekvämlighetsurval eftersom individerna i en
sådan studie inte alls behöver vara konsumenter som är intresserad av produkten, det är
sällan rätt målgrupp. Det blir inte heller ett urval från en större population vilket leder
till att det inte går att göra en statistisk generaliserbarhet av experimentet.
Generaliserbarhet kan inte säkerhetsställas av en grupp konsumenter inom en
population. Lynch (1982, s. 227) menar att det inte finns något sätt att räkna upp
populationen och komma fram till vilka typer av mätningar som det ska göras
experiment på. Det bästa urvalet innebär ett urval på de oberoende variabler som
författaren tror kan påverka orsaksfaktorer. Det leder till att ett statistiskt urval inte kan
generaliseras eftersom att det är omöjligt att hitta en sannolikhet i varje observation i
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urvalet. Även Bryman och Bell (2013, s.205) anser att det är omöjligt att generalisera
resultaten eftersom vi inte vet vilken population stickprovet är representativt för. Trots
den kritik som bekvämlighetsurval har fått anser vi att vi fått ett resultat som visar att
respondenterna påverkas känslomässigt av ljusstyrkan och mättnaden i interiörbilder
som i sin tur påverkar deras betalningsvilja.
3.2.3 Bortfall
I de olika enkäterna fanns en fråga där respondenterna fick svara på om de är färgblinda.
I två av enkäterna, enkäten med högre ljusstyrka samt enkäten med högre mättnad,
fanns svar där respondenten angivit att de är färgblinda. En person som är färgblind kan
enligt Neitz och Neitz (2000, s.692) endast se två nyanser av svart, vitt och grått medan
en person med normalt färgseende kan se 100. Vi valde därför att plocka bort de svar
där respondenten angivit att den är färgblind eftersom vi inte kan lita på att
respondenterna kan bedöma bilderna korrekt. Två svar plockades bort från enkäten med
bilder med högre ljusstyrka och ett svar plockades bort från enkäten med bilder som
hade högre mättnad. Totalt plockade vi bort tre svar där samtliga svarande respondenter
var män.

3.3 Utformning av experiment
Vi valde ut tre olika interiörbilder på bostadsrätter som var till salu på Södermalm i
Stockholm. Bilderna hämtades från hemnet.se och samtliga bilder vi valde var på
vardagsrummet. Bilderna manipulerades sedan med hjälp av Photoshop där vi ändrade
ljusstyrkan och mättnaden. Gorn et al. (2004, s.117-118) beskriver att ljusstyrkan är den
relativa ljusstyrkan eller mörkhet av en färg. Den mäts från 0 % (svart) till 100 % (Vit).
Vidare beskriver de att mättnaden representeras som mängden av grått i förhållande till
nyansen. Den mäts från 0 % (grå) till 100 % (full mättnad). För att vara säker på att
värden de valde skulle kunna manipulera känslor av avslappning valde Gorn et al.
(2004, s.220) värdet 42 % på mättnaden och 58 % på ljusstyrkan för att värdena skulle
vara symmetriska. Nivån av mättnaden 42 % ligger då 58 % ifrån den maximala
mättnaden (100 %) och värdet 58 % på ljusstyrkan ligger då 58 % ifrån den maximala
graden av svart (0 %). Med anledning av detta valde vi också att använda oss av dessa
värden eftersom även vi undersöker hur respondenterna uppfattar bilden känslomässigt
men också hur det i sin tur påverkar betalningsviljan. Eftersom forskare tidigare har
prövat värdena vet vi också att de fungerar att använda sig av.
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Frågorna till enkäten skapades till stor del utifrån den tidigare forskningen. De
känslomässiga ordparen är hämtade från Labrecque och Milne (2012) samt Ou et al.
(2004). Eftersom den tidigare forskningen inom samma område har använt sig av
ordparen vet vi att de fungerar. Enligt Bryman och Bell (2013, s.277) finns det flera
fördelar med att använda frågor som tidigare forskare har använt sig av. De menar dels
att frågorna redan har prövats vilket betyder att de håller en god kvalitet och en annan
fördel är att svaren kan jämföras med den tidigare forskningen för att se om någon
förändring har skett. Vidare menar de också att andra forskares frågor kan inspirera och
ge idéer till hur egna frågor kan formuleras. Ordparet attraktiv-oattraktiv har inte
använts i den tidigare forskningen men Labrecque och Milne (2012) har använt
adjektivet attraktiv. Vi anser därför att ordparet attraktiv-oattraktiv är ett intressant mått
för att mäta hur bilderna påverkar respondenternas känslor.

Vi valde att utforma enkäten med vertikala svarsalternativ på samtliga frågor eftersom
det gör enkäten tydlig och inte för tät. Vi valde också att använda oss av en ojämn skala
som svarsalternativ för att ge respondenterna möjlighet att vara neutrala i sina svar.
Enligt Bryman och Bell (2013, s.253) blir vertikala svarsalternativ tydligare än
horisontella eftersom de inte ligger i linje med frågan. Annars kan det lätt hända att om
respondenten fyller i enkäten snabbt att fel ruta kryssas i.

Tre stycken olika enkäter utformades. Respondenterna får i enkäten se tre stycken bilder
som antingen är tre stycken originalbilder eller tre stycken av de manipulerade bilderna
som hade högre ljusstyrka eller högre mättnad än originalbilden. Det är endast bilderna
som skiljer enkäterna åt, i övrigt utformades de likadant med samma frågor.
Respondenterna får endast svara på en av enkäterna då vi inte vill att de ska vara
medvetna om att det finns tre olika enkäter, då det är möjligt att de svarar annorlunda.
Eftersom vi har bilder med i enkäten får respondenterna svara på enkäten via en Ipad.
Detta för att alla deltagare ska se bilderna utifrån samma förutsättningar. Utifrån
bilderna de ser i enkäten får de sedan ange sina svar där de utifrån bilderna ska svara på
hur de uppfattar bilderna känslomässigt utifrån de angivna ordparen. För att mäta
kundernas betalningsvilja får respondenterna ett scenario där de ska föreställa sig att de
är ute efter att köpa en bostadsrätt på Södermalm i Stockholm. Utifrån scenariot och
bilderna där information om pris, storlek och månadsavgift finns ska respondenterna ge
sina svar utifrån hur de uppfattar bilden. De får dels svara på om hur prisvärd de anser
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att bostaden är samt hur villiga de är att betala för bostaden som i övrigt uppfyller deras
krav på en bostad.

Kjellberg och Sörqvist (2015, s.26) tar upp att enkäter används för att visa på eller
kartlägga beteenden hos olika grupper av individer. Enkätstudier är oftast inte
experiment men det går att utforma enkäter till experiment. För att enkätstudier ska
uppfylla kraven för experiment krävs det att enkäterna skiljer sig åt i något avseende
och det är för att kunna jämföra de oberoende variablerna med beroende variablerna.
Svaren på enkäterna blir de beroende variablerna. Vi valde att göra tre enkäter och har
på så sätt kunna undersöka hur manipulationerna har påverkat respondenterna.

För att minska bortfall var alla frågor i enkäten obligatoriska att svara på. Detta för att
slippa onödigt bortfall ifall någon skulle råka missa att svara på en fråga. På vissa frågor
gick det att uppge “vill ej ange” vi valde detta för att respondenten själv inte skulle
behöva uppge ett exakt svar om den inte ville eftersom frågorna var obligatoriska. Det
var på frågorna angående kön och inkomst respondenterna kunde uppge ”vill ej ange”.

3.4 Praktiskt genomförande
Genomförandet av experimentet gjordes på en högskola i Sverige där de
förbipasserande blev tillfrågade om de ville delta i en undersökning genom att svara på
en enkät. De som ville delta fick svara på en av enkäterna på någon av våra två Ipads
vilket gjorde det lätt och smidigt att delta i undersökningen. Båda surfplattorna är av
samma märke och modell och justerades så att ljusinställningarna var lika på båda
skärmarna för att vara säkra på att respondenterna såg bilderna på skärmarna utifrån
samma förutsättningar. De som valde att delta blev slumpmässigt tilldelade en av de tre
enkäterna som innehöll samma bilder. En enkät med tre originalbilder, en med tre bilder
med högre ljusstyrka och en enkät med tre bilder med högre mättnad. Frågorna i
samtliga enkäter var de samma. Experimentet genomfördes under två dagar då svar
samlades in. De här två dagarna var väderförhållandena lika, eftersom vi stod på ett
ställe med mycket ljusinsläpp var det viktigt med liknande väderförhållande. Detta för
att ljuset inte skulle påverka hur respondenterna uppfattade bilderna vilket det kan göra
enligt (Collins och Shivali 2017, s.1-2) då exponering för solljus kan vara avgörande för
vilka färger vi ser.
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Kjellberg och Sörqvist (2015, s.26. 260) tar upp vikten av att situationen vid
experimentet ska vara identiskt för alla deltagare för att det inte ska uppstå
ovidkommande variabler som påverkar resultatet. Eftersom att vi inte kunde genomföra
hela undersökningen på en dag var det viktigt att väder och ljusförhållandena dessa två
dagar var detsamma för att undvika ovidkommande variabler. Vi valde att inte skicka ut
enkäterna eftersom att det skulle innebära att vi inte hade kontroll över
försökssituationen. Det skulle innebära att ovidkommande variabler hade påverkat
undersökningen vilket vi undvek genom att genomföra experimentet på samma plats.

Undersökningen tog cirka 4-5 minuter att genomföra för varje respondent och vi erbjöd
godis till de som deltog som tack för att de tog sig tiden att svara på enkäten.
3.4.1 Reflektion av experiment
Under experimentets gång upptäckte vi att respondenter som inte bodde i Stockholm
eller hade en uppfattning om hur prisbilden på bostäder i Stockholm ser ut, upplevde
våra objekt i enkäten som mycket dyra. Trots att vi angivit pris, storlek och
månadsavgift samt att det är normalt pris för orten hade de respondenterna svårt att
svara på frågorna om hur prisvärd de upplevde bostaden samt om hur villig de var att
betala det pris som stod angivet i enkäten. Vi uppfattade det som att de hade svårt att
föreställa sig det scenario vi angivit.

Det visade sig även under experimentets gång att det fanns en respondent som inte
visste var Södermalm låg någonstans. Respondenten förstod att Södermalm låg i
Stockholm men hade sedan ingen uppfattning om olika stadsdelar i Stockholm eller var
i Stockholm Södermalm är beläget. För den respondenten blev det självklart svårt att
sätta sig in i ett scenario att köpa en bostad på en plats respondenten inte ens känner till.
Respondenter som kom från Stockholm eller hade en uppfattning av prisbilden i
Stockholm kunde lättare sätta sig i scenariot att de skulle köpa en bostad på Södermalm.

Av de tillfrågade personer som valde att inte delta i experimentet var svaren oftast att de
inte hade tid på grund av att de själva hade mycket att göra eller att de var på väg till
sina lektioner. Godiset som vi bjöd på visade sig vara bra för att väcka de
förbipasserandes intresse. Det blev lättare att fånga in personer när vi hade en godisskål
stående på bordet som vi stod vid.
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3.5 Analysmetod
Data som samlades in från enkätundersökningarna sammanställdes i ett Excel-dokument
för att sedan kunna föras över till ett statistikprogram för vidare analys av svaren.
Svaren analyserades i IBM Statistics 22 (SPSS) och ur detta program tog vi fram
korrelationsanalys, klusteranalys och T-test.

Enligt Bryman och Bell (2013, s.365) kan SPSS vara det program som används mest
inom kvantitativ forskning inom samhällsvetenskap för att analysera data. SPSS är ett
dataprogram som är baserat på siffror och det går därför inte att fylla i svar med text i
programmet vilket leder till att vissa svar har kodats om. I figur fem tar vi upp de frågor
som har kodats om och vad enkätsvaren har kodats om till. Om en respondent missat att
fylla i en fråga eller om respondenten fyllt i vill ej ange, har de svaren kodats om till
-99, för att på ett enkelt sätt kunna räkna bort dessa svar.

Fråga: Kön
Svarsalternativ innan kodning:

Svarsalternativ efter kodning:

Kvinna

1

Man

0

Vill ej ange

-99

Fråga: Ålder
Svarsalternativ innan kodning:

Svarsalternativ efter kodning:

18-30

1

31-40

2

41-50

3

51-60

4

61 +

5

Fråga: Inkomst före skatt per månad
Svarsalternativ innan kodning:

Svarsalternativ efter kodning:

0- 9999

1

10 000 – 19 999

2

20 000 – 29 999

3

30 000 – 39 999

4

40 000 – 49 999

5
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50 000 – 59 999

6

60 000 – 69 999

7

70 000 +

8

Vill ej ange

-99

Figur 5 (egen)
3.5.1 Korrelationsanalys
Korrelationsanalys är enligt Bryman och Bell (2013, s.353) en bivariat analys som visar
på hur två variabler är relaterade till varandra, alltså visar ett samband. Vi använde oss
av SPSS för att göra en Pearsons (r) för att se sambandet mellan två variabler. Pearsons
(r) som enligt Bryman och Bell (2013, s.355) visar att koefficienten kommer att ligga
mellan 0 och 1 där 1 innebär att ett perfekt samband finns och 0 innebär att det inte
finns något samband mellan de olika variablerna, det visar alltså på sambandets styrka.
Vidare beskriver de att koefficienten är positiv eller negativ vilket visar på vilken
riktning sambandet har. Det kan vara ett positivt samband eller ett negativt samband
beroende på om det står 1 eller om det står -1.

I SPSS visas korrelationsanalysens signifikans genom att värdet på Pearson (r) markeras
med en (*) eller två (**) stjärnor. En stjärna visar att värdets samband är signifikant på
en nivå som uppgår till en 0,05 nivå och två stjärnor visar på att värdets samband är
signifikant på en nivå som uppgår till en 0,01 nivå. Nivån visar på hur stor procentuell
chans det är att sambandet är slumpmässigt. På 0,05 nivån är det alltså 5 % chans att
sambandet är slumpmässigt. Vi valde att ta fram tre korrelationsanalyser, en för
respektive enkät.
3.5.2 Klusteranalys
En klusteranalys används i första hand av forskare för att kunna dela upp och se
samband mellan olika grupper som har liknande svar. Klusteranalys är en teknik för att
kunna koppla specifika observationer till olika grupperingar. En klusteranalys gör det
lättare att hitta och visa på tydliga mönster utifrån svaren på enkäterna. Det är dock är
upp till forskarna själva att analysera och tolka data som framkommer i klusteranalyser
(Ketchen och Shook 1996, s.441-442). Vi har använt oss av klusteranalyser för att
kunna hitta och urskilja likheter och skillnader som vi har analyserat utifrån
respondenternas svar. Enligt Fraley och Raftery (2002, s.10) framkommer klassificerbar
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data ur klusteranalyser som kan vara mycket meningsfull. Data kommer ifrån
ostrukturerade värden som det hittas samband mellan och som forskarna sedan får
analysera. De menar också att klusteranalys är olika observationer som senare kopplas
till olika grupperingar av respondenterna. Respondenterna delas upp i olika
grupperingar utifrån olika observationer som leder till att vissa svar kopplas till olika
respondenter som sedan blir till grupperingar.

För att en klusteranalys ska vara så korrekt och lätt att analysera som möjligt så ska det
vara en jämn och tydlig fördelning mellan de olika klustren. Det vanligaste är att
använda mellan 3-6 kluster. Vi valde att använda tre olika kluster eftersom att vi ansåg
att det gav den jämnaste fördelningen och det blev en bra uppdelning på respondenterna.
Vi har tagit fram en klusteranalys för varje enkät. Detta för att tydligt kunna se
skillnader inom de tre olika enkäterna och de tre olika bilderna som finns i varje enkät.
Klustren kan vi sedan jämföra och analysera mellan de olika enkäterna. Det går alltså att
göra analyser på klustren var för sig samt på klustren sinsemellan.
3.5.3 T-test
När vi tog fram ett t-test gjorde vi en körning i SPSS på alla enkäter tillsammans. Vi
fick på så sätt med alla respondenternas svar på samtliga tre enkäter. Enligt Pallant
(2016, s.247) visar t-testet på signifikans och det finns olika signifikansgränser som
måste uppnås, 0,05 och 0,01 för att visa på att det finns skillnader mellan två olika
grupper och att det inte beror på slumpen. Då vi har tre olika enkäter har vi alltså tre
olika grupper att jämföra mot varandra och det gjordes lättast i ett t-test. Vi jämförde
alla grupper mot varandra, alltså alla tre enkäter mot varandra för att hitta svar som är
statistiskt signifikanta. Vår förhoppning är att vi ska kunna se skillnader på enkäten med
originalbilder och enkäterna med bilderna som är manipulerade för att se om vi kan se
några skillnader på betalningsviljan mellan dessa.

3.6 Kvalitetsmått
3.6.1 Validitet
Lynch (1982, s. 228,238) menar att den externa validiteten i experiment beror på olika
bakgrundsfaktorer, till exempel olika inställningar som hålls konstanta i designen av
experimentet och som integrerar med manipulerade variabler. Extern validitet kan inte
uppstå om metoden inte är korrekt för experimentet eller om det saknas en djup
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förståelse för de strukturella beteenden som framkommer i experimentet. För att ett
experiment ska vara trovärdigt är det enligt Lynch (1982, s. 234-235) viktigt med
realism. Hur realistiska är inställningarna, manipulationerna och de mätningar som
gjorts? Om de här frågeställningarna matchar några motsvarigheter i den verkliga
världen förstärker det den externa validiteten. Det går inte att öka den externa
validiteten av en studie genom att göra den mer realistisk om de metoder som används i
studien för att göra den mer realistisk hotar den interna validiteten i studien. För att
uppnå en realism krävs det också att forskningen riktar in sig på att generalisera till
någon del inom hur verkligheten i världen ser ut.

Generaliserbarhet i ett experiment förklarar Lynch (1982, s. 238) att den beror på
validiteten av forskarens modell och de beteenden som undersöks. Lynch (1982, s. 235)
menar att olika mål som motiverar experimentet kan leda fram till olika former av
generaliserbarhet för att tjäna dessa mål. Eftersom olika forskningsmetoder har olika
mål krävs det att inom varje metod dels ha koll på hur olika variabler påverkar varandra
men även vilken typ av urval som gjorts för att kunna komma fram till vilken form av
generaliserbarhet som fungerar bäst. Det krävs även att det som framkommer i
undersökningen anses vara realistiskt för att det ens ska kunna gå att generalisera.

Det finns tre olika faktorer som Lynch (1982, s.235,237) tar upp som påverkar om det
går att göra en generalisering av data som framkommit ur experimentet. Den första
punkten handlar om hur bakgrundsfaktorer samverkar med de manipulerade variablerna.
Den andra punkten handlar om forskarens urval, om det är ett avsiktligt urval eller
slumpmässigt urval av bakgrundsfaktorer i utformningen av experimentet. Den tredje
punkten tar upp forskarens medvetenhet om eventuell påverkan av bakgrundsfaktorerna,
om de har stor effekt på beroende variabeln eller eventuellt integrerar med metoden.

För att uppnå hög validitet i den här studien har vi vid utformandet av enkäten valt att
utgå från den tidigare forskningen. De ordpar som har valts ut från tidigare forskningen
är ordpar som har prövats i flera olika studier med likande resultat i studierna.
Manipulationerna av bilderna har också gjorts utifrån den tidigare forskningen. Vi valde
att utgå från nivåer på ljusstyrkan och mättnaden i bilderna som den tidigare
forskningen använt sig av och som har visat sig fungera bra i deras studier.
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3.6.2 Reliabilitet
Bryman och Bell (2013, s.62) tar upp vikten av reliabilitet som syftar till
tillförlitligheten i undersökningen och dess resultat. God reliabilitet innebär att
undersökningen ska kunna utföras på nytt med ett liknande resultat. Enligt Bryman och
Bell (2013, s.170-171) tas det fram mått på olika begrepp, desto högre mått desto högre
reliabilitet. Det handlar i grund och botten om pålitlighet och följdriktighet.

Cronbach alpha är ett sätt att mäta reliabilitet på och det är ett mått de flesta forskare
använder sig av enligt Bryman och Bell (2013, s. 172). Cronbach (1951, s.297) menar
att i all forskning som baseras på mätningar måste hänsyn tas till riktighet och
tillförlitligheten i mätningar och det görs med ett mått av reliabilitet.
Reliabilitetskoefficienten visar på hur designen av undersökningen var korrekt för att
kunna uttala sig om tolkningsbara individuella skillnader. Cronbach´s (1951, s.299)
alpha har ett värde mellan 0 och 1 och enligt Cronbach (1951, s.332) är ett högre värde
att föredra eftersom det ökar tolkningsbarheten. Det krävs dock inte en perfekt skala för
att det ska vara tolkningsbart, även låga korrelationer kan ge en tolkningsbar skala. Ett
högre värde är ändå att föredra eftersom det visar på en hög reliabilitet.

Enligt Tavakol och Dennick (2011, s.54) är allt mellan 0,70 och 0,95 ett acceptabelt
alphavärde på Cronbachs skala. Ett lågt alphavärde kan tyda på för få frågor eller ett
dåligt förhållande mellan frågorna, samtidigt menar de på att ett för högt alphavärde kan
visa på att frågorna är för lika varandra och egentligen testar samma fråga flera gånger.
Ett rekommenderat maximalt värde på alpha är 0.90 och för att nå en bra reliabilitet bör
alphavärdet alltså hamna mellan 0,70 och 0,90. Ett alphavärde på 0,70 beskriver
Schutte, Toppinen, Kalimo och Schaufeli, (2000, s.56) att det kan användas som en
tumregel för vad som kan anses vara en acceptabel nivå på Cronbachs alpha. Bryman
och Bell (2013, s.172) menar dock på att värde på 0,70 är för lågt och anser att
korrelationen bör ligga på 0,80 för att det ska vara en acceptabel nivå och en god
reliabilitet. I figur sex visas vårt värde på Cronbach´s Alpha och det visar på ett värde
på 0,710 vilket innebär att vi har nått en nivå för reliabilitet som vissa forskare anser. Vi
anser att vår studie uppfyllt kraven för reliabilitet även fast det enligt Bryman och Bell
(2013) inte är en acceptabel nivå.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
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Figur 6. (Cronbach´s Alpha)

3.7 Studiens begränsningar
När vi utförde vår enkätundersökning visade det sig att en del respondenter hade svårt
att sätta sig in i scenariot kring att köpa en bostad på Södermalm och de hade heller
ingen uppfattning om prisbilden i Stockholm. Detta gjorde att frågorna kring hur
prisvärd bostaden var samt hur villiga de var att betala det pris som fanns angivet
uppfattades som svåra och de ansåg också att det inte var prisvärt. Det vi kunde ha gjort
annorlunda var att vi kunde ha valt ut bilder från tre olika objekt i den staden som
undersökningen gjordes i. Detta för att fler respondenter lättare skulle kunna sätta sig in
i scenariot att köpa en bostad på den orten. Vi kunde också ha tagit med en fråga där
respondenterna fick ange vilken ort de kommer från, för att kunna se hur det påverkade
frågorna om prisvärdhet och betalningsviljan.

En annan begränsning i vår studie är bilderna vi har valt ut och som användes i
enkäterna. Det går inte att utesluta att det är skillnader i bilderna som leder fram till att
resultatet visar på olika utfall. I dagsläget är trenderna när det kommer till färger i
inredning mycket grått och vitt, vilket inte skulle resultera i några bra resultat. Detta
eftersom det inte blir några större skillnader med manipuleringarna om det inte finns
några färger i bilderna. Det blev därför en utmaning att hitta tre liknande bilder som det
fanns lite färg i. Vi har ändå lyckats hitta tre bilder på vardagsrum med liknande motiv
och inredning och med färg i. Eftersom det finns skillnader i bilderna och färgerna
skiljer sig åt, går det inte helt att utesluta att dessa skillnader har påverkar resultatet.
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4. Resultat
4.1 T-test
Vi valde att ta fram tre olika t-tester, independent samples test eftersom vi har tre olika
enkäter och vi ville se resultat där vi testar samtliga enkäter mot varandra. Vi valde inte
ut några specifika frågor som vi ville se skillnader på eftersom vi ville se om det
uppstod skillnader på samtliga frågor i enkäten och mellan samtliga enkäter. I t-testerna
har vi valt att fokusera på värdet Sig, (2 tailed). Vi valde att plocka ut de värden där vi
kunde se en statistisk skillnad, alltså värden under 0,05. Vi valde även att ta med värden
som låg närmare 1, och utgick ifrån värden på 0,7 och uppåt eftersom de visar på att det
inte finns någon skillnad mellan svaren i de olika enkäterna.
4.1.1 T-test enkät originalbild och hög ljusstyrka
I jämförelsen mellan enkäten med originalbilderna som inte är manipulerad och enkäten
med bilder som är manipulerade med högre ljusstyrka, hittade vi fyra frågor som har en
statistisk signifikant skillnad. Det visar att svaren i den ena enkäten skiljer sig mycket
mer åt än i den andra. De frågor vi kan se störst skillnad på mellan dessa två enkäter var
ordparen gillar-ogillar och modern-klassisk som visar nivåer på 0,007 respektive 0,008.
Det här betyder att på 1000 är det endast 7 respektive 8 chanser att detta resultat är
grundat på slumpen. Det är ett väldigt bra resultat som visar på en stor skillnad mellan
dessa variabler. Det visar sig även vara statistiska skillnader på frågorna attraktivoattraktiv samt hur prisvärd respondenterna uppfattar bostaden. Här ligger nivåerna inte
lika lågt. De ligger på 0,029 samt 0,016 men det visar fortfarande på att det är en liten
chans att det är slumpen som lett till dessa resultat. Det som är intressant är att samtliga
statiska skillnader mellan dessa två enkäter återfinns i bild tre i enkäten.

När det kommer till bild nummer två hittades inga statistiska skillnader mellan frågorna
i dessa två enkäter. Däremot hittades två variabler med värden på 0,7 och 0,767 som
visar på att det inte finns någon skillnad på svaren. Betalningsviljan och bedömningen
av hur prisvärd bostaden upplevdes av respondenterna är mycket likvärd mellan
enkäterna. Bild nummer ett i enkäterna originalbild och hög ljusstyrka har inte heller
någon variabel som visar på en statistisk säker skillnad. Däremot finns det tre variabler
som ligger över 0,7 vilket innebär att det inte finns någon skillnad mellan svaren. Det
var dels betalningsviljan som ligger på 0,892, och sedan de två ordparen gillar-ogillar,
0,746 och attraktiv-oattraktiv som låg på en nivå på 0,741. Det visar att respondenterna
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har svarat likvärdigt på dessa variabler i de två olika enkäterna som jämförts. Det finns
en del statistiska signifikanta skillnader mellan enkäterna men enbart när det kommer
till bild nummer tre i enkäterna. Mellan de andra två bilderna finns det istället variabler
som visar på att det inte finns några skillnader mellan enkäterna och att det ligger
närmare slumpen.
4.1.2 T-test enkät originalbild och hög mättnad
I det här independent samples testet hittades bara två variabler som visar på säker
statistisk signifikansskillnad mellan de två olika enkäterna och de två variablerna. På
bild nummer ett är det ordparet varm-kall, 0,022, som visar på det finns en skillnad
mellan svaren. Sedan är det på bild nummer två, frågan om hur prisvärd respondenterna
uppfattade bostaden, som har ett sig. (2 tailed) värde på 0,007. På tusen svar skulle det
vara en chans på sju att det skulle varit slumpen som kommit fram till det resultatet. Det
är låga värden på det som visar på en statistisk skillnad men dock finns det inte så
många variabler som det skiljer sig åt mellan dess två enkäter.

Istället finns det fler variabler som ligger närmare värdet 1 i sig. (2 tailed) kolumnen,
som visar att det inte finns någon skillnad mellan svaren i de två olika enkäterna, vilket
var överraskande. På bild nummer ett visar det sig att det inte finns någon statistisk
skillnad på variablerna prisvärd och betalningsvilja, eftersom att de har värden på 0,747
respektive 0,822. Det visar på att de som svarat på enkäten med originalbilderna har
svarat väldigt likt de respondenter som svarat på enkäten med bilder med högre mättnad
på de här två frågorna. Detsamma visar sig på bild nummer två, men då på de två
ordparen modern-klassisk och attraktiv-oattraktiv. De båda ordparen har värden som
ligger väldigt nära 1, de har värden på 0,857 respektive 0,960. Inte heller här finns det
någon statistisk skillnad mellan svaren i de två enkäterna. När det kommer till bild tre i
jämförelsen mellan dessa två enkäter finns det även där värden som ligger nära 1. Dels
är det ordparet attraktiv-oattraktiv som har ett värde på 0,805 och sedan är det även
ordparet varm-kall som har ett värde på 0,858. Dessa svar visar på att det inte finns
någon statistisk skillnad mellan svaren.

4.1.3 T-test enkät hög mättnad och hög ljusstyrka
Vid en jämförelse mellan de två enkäterna med bilder som manipulerats hittades det
både värden som visar på statistisk signifikans skillnad, men även värden som ligger
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närmare 1 som alltså visar på att det inte finns någon statistisk skillnad. Mellan de här
två enkäterna är de tre variabler som visar på en statistisk skillnad. Både bild nummer
två och nummer tre visar på en statistisk skillnad mellan svaren i de två olika enkäterna
på variabeln prisvärd. Bild nummer två har ett värde på 0,019 och bild nummer tre har
ett värde på 0,001 som alltså är så nära 0 det går att komma. Det visar att mellan
enkäterna med bilder som manipulerats skiljer sig svaren åt en hel del när det kommer
till hur prisvärd respondenterna uppfattat bild nummer två och tre. Det visar sig även att
variabeln betalningsvilja på bild nummer tre har ett värde som visar på statistisk
skillnad med ett värde på 0,010.

Det finns även en del värden i jämförelsen mellan de här två enkäterna som ligger nära
1 och som visar på att det inte finns någon statistisk skillnad mellan svaren
respondenterna lämnat i de två enkäterna. Ordparet varm-kall på bild nummer tre har ett
värde på 0,842. Där finns det alltså ingen statistisk skillnad. Likaså när det kommer till
ordparet avslappnad-spänd, där värdet på bild nummer ett (0,962) och tre (0,752) visar
på att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad. Även när det kommer till
variabeln betalningsvilja på bild nummer ett visar värdet 0,736 att det inte finns någon
statistisk skillnad mellan svaren i de två olika enkäterna med bilder som manipulerats.
Ordparet gillar-ogillar på bild nummer två har ett värde på 0,845 vilket innebär att det
inte heller där finns någon skillnad mellan svaren, utan att det skulle kunna vara
slumpen.
4.1.4 Sammanfattning T-tester
Vi valde att göra t-tester för att hitta statiska skillnader mellan variabler i de olika
enkäterna. Det visar sig att det inte är så stora skillnader som vi trodde utan att det
enbart är nio variabler som sammanlagt i de tre olika testerna visar på en statistisk
signifikant skillnad. Värden som visar på statistiska skillnader ligger över lag lågt
eftersom gränsen går vid 0,05. Det högsta värdet ligger på 0,029 medan det lägsta ligger
på 0,001. Det som är intressant att se är att vissa variabler visar på en statistisk skillnad i
fler än bara en jämförelse. Variabeln prisvärd på bild nummer två, visar sig ha en
statistisk skillnad både i jämförelsen mellan enkäten med originalbilderna och hög
mättnad och i jämförelsen mellan enkäten hög ljusstyrka och hög mättnad. Samtidigt
ligger variabeln på ett högre värde och närmare 1 när det kom till jämförelsen enkäterna
originalbild och hög ljusstyrka. Variabeln prisvärd visar sig återfinnas i samtliga tester
med en statistisk skillnad men på olika bilder i de olika analyserna.
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Det som också är intressant att se när det kommer till variablerna prisvärd och
betalningsvilja är att t-testet mellan enkäterna med de manipulerade bilderna visar på en
statistisk skillnad på bild nummer tre. Den skillnaden trodde vi skulle finnas mellan
enkäten med originalbilder och en enkät med manipulerade bilder. Vi trodde inte att det
skulle vara en sådan stor skillnad mellan enkäterna som var manipulerade utan att vi
skulle se de största skillnaderna mellan original och manipulerat. I jämförelsen mellan
originalbild och hög ljusstyrka finns det däremot en statistisk skillnad på bild nummer
tre och variabeln prisvärd så även den variabeln är återkommande i flera jämförelser. De
andra statistiska skillnaderna är utspridda på olika ordpar på olika bilder i de olika
jämförelserna mellan enkäterna.

T-testerna visar även på en del variabler som har ett värde nära 1 och som inte har
någon statistisk skillnad mellan svaren i de två olika enkäterna. Även här kan vi hitta
återkommande variabler i flera jämförelser som inte visar på någon skillnad. Ordparet
varm-kall för bild tre är en sådan variabel som i jämförelsen med enkäten med
manipulerade bilder och jämförelsen med enkäten med originalbilder och bilder med
högre mättnad visar på höga sig-värden. I enkäten med manipulerade bilder ligger
värdet på 0,842 och i jämförelsen enkäter originalbilder och bilder med högre mättnad
ligger värdet på 0,858. Det är snarlika värden men två olika enkätjämförelser som visar
på dessa värden. Variabeln betalningsvilja på bild nummer ett har i alla tre testerna visat
på värden som ligger nära 1. Det innebär att mellan de tre enkäterna finns det ingen
skillnad på svaren när det kommer till respondenternas betalningsvilja för objekt
nummer ett i enkäten. Det betyder att de svarat väldigt lika på den frågan i enkäterna.

Ordparet attraktiv-oattraktiv är också en intressant variabel att titta på när det kommer
till bild nummer tre. I jämförelsen mellan enkät originalbild och bild med hög ljusstyrka
visar sig-värdet på statistisk skillnad mellan svaren. När det sedan kommer till
jämförelsen mellan enkäten originalbild och hög mättnad visar värdet istället på ett
värde nära 1 och det finns inte en statistisk skillnad mellan svaren mellan de här två
enkäterna. I jämförelsen mellan enkäterna med manipulerade bilder ligger värdet strax
över 0,05 som är gränsen för att det ska räknas som en statistisk skillnad. Det som är
intressant är att i den ena jämförelsen med originalbild och manipulerad bild så är det en
statistisk skillnad, medan i den andra jämförelsen originalbild och manipulerad bild så
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är det istället ingen statistisk skillnad. Det är ett ganska stort glapp mellan de två olika
värdena. Samtidigt mellan de två manipulerade bilderna är värdet betydligt närmare att
visa på en statistisk skillnad mellan svaren.

I samtliga tre t-tester finns det variabler med värden som ligger precis på gränsen till att
visa på en statistisk skillnad och samtidigt finns det värden som ligger precis på gränsen
till 1 som inte visar någon statistisk skillnad över huvud taget. Det kan lika gärna vara
slumpen. Det som är intressant är att liknande värden uppstod i flera av testerna och på
samma variabler. Det är också intressant att se spridningen från 0 och statiskt säkert till
1 och se likheter och skillnader dels i de olika testerna men sedan även en jämförelse
testerna emellan.

4.2 Korrelationsanalys
Vi har valt att ta fram tre olika korrelationsanalyser, en per enkät och sedan valt ut de
korrelationer som vi ansåg var mest intressanta. Korrelationsanalysen visar på samband
mellan två variabler. Eftersom att vi har valt att dela upp korrelationsanalyserna efter
enkäter har vi enbart valt ut korrelationer med en signifikansnivå på 0,01-nivån. Bland
dessa har vi därefter bara valt ut frågor som visar på en korrelation >0,4, det vill säga en
medelhög korrelation.
4.2.1 Korrelationsanalys - Originalbild
Korrelation 1


Fråga: Hur prisvärd anser du att bostaden är utifrån bilden?



Fråga: Hur villig skulle du vara att betala det angivna priset på bostaden om den
i övrigt uppfyllde dina krav på en bostad?

Dessa två variabler visar på en positiv korrelation för samtliga tre bilder i enkäten för
originalbilderna. Har respondenterna svarat att de anser att bostaden är prisvärd har de
också angivet att de har en högre betalningsvilja för bostaden. Det går också att vända
på det och säga att om respondenterna anser att de är beredda att betala det angivna
priset för bostaden så anser de också att den är mer prisvärd. Detta är något som är
återkommande för alla tre bilder i enkäten med originalbilderna. Bild ett visar på en
korrelation på 0,717**, bild två visar på en korrelation på 0,616** och bild tre visar på
en korrelation på 0,760**. Bild tre är alltså den bilden som visar på det högsta
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sambandet, men alla tre bilderna ligger ganska lika i nivå. Detta anser vi är ett logiskt
samband.

Korrelation 2


Fråga: Attraktiv - Oattraktiv



Fråga: Gillar - Ogillar

Korrelationen mellan dessa två ordpar visar ett positivt samband mellan samtliga bilder
i enkäten med originalbilderna. Detta visar på att om respondenterna tyckte att bostaden
var attraktiv så gillade de även bostaden. I enkäten innebär det att om respondenterna
har svarat högt på skalan attraktiv-oattraktiv har de även svarat högt på skalan gillarogillar. Bild ett visar på en korrelation på 0,654**, bild två visar på en korrelation på
0.684** och bild nummer tre visar på en korrelation på 0,809**. Bild nummer ett och
nummer två har en liknande korrelationsnivå, samtidigt som bild nummer tre också
visar på en positiv korrelation, men en mycket högre sådan jämfört med de två andra
originalbilderna. Detta visar på att bild nummer tre i enkäten med originalbilderna anses
vara mer attraktiv och respondenterna gillar den bostaden mer än de andra två i enkäten.

Korrelation 3


Fråga: Gillar - Ogillar



Fråga: Hur villig skulle du vara att betala det angivna priset på bostaden om den
i övrigt uppfyllde dina krav på en bostad?

Det här variabelparet visar på en positiv korrelation på två av de tre bilderna i enkäten
med originalbilderna. På bild två och tre finns det ett positivt samband mellan att
respondenterna gillar bostaden och deras betalningsvilja för bostaden. Om de gillar
bostaden är de även villiga att betala det pris som angivits för bostaden. Bild nummer
två visar på en korrelation på 0,442 ** och bild nummer tre visar på en korrelation på
0,445**. Bild nummer ett visar inte någon korrelation mellan dessa variabler. Mellan
bild nummer två och bild nummer tre är det en ganska liknande korrelation. Det innebär
att respondenterna har svarat ungefär lika högt på de båda bilderna och frågorna. Det
här positiva sambandet visar på att betalningsviljan för en bostad är kopplat till
gillakänslan för bostaden. Det här anser vi också vara ett logiskt samband. Det
intressanta är att det endast finns ett samband som omfattar två av de tre bilderna.
39

”Säljer manipulerade bilder bättre?”

E. Alund och S. Rahm 2017

4.2.2 Sammanfattning
I två av de tre korrelationerna i enkäten med originalbilder kan vi se korrelationer på
samtliga tre bilder. Det visar på att respondenterna svarat liknande bilder emellan, även
om korrelationsnivåerna varierar lite mellan bilderna så visar det enbart att på vissa
bilder har de svarat lite högre på variabelparen. Det som också är intressant att se är att
bild nummer tre har högst korrelationsnivå i samtliga tre korrelationer. Det innebär att
det är bild nummer tre som respondenterna har svarat som högst på skalan och den bild
som de anser är mest attraktiv, gillar och även den bostaden de anser är mest prisvärd
och har högst betalningsvilja för.
4.2.3 Korrelationsanalys - Bild med högre ljusstyrka
Korrelation 1


Fråga: Gilla-Ogilla



Fråga: Varm-Kall

Vi kan se att det finns ett positivt samband mellan dessa två ordpar vilket tyder på att
om respondenterna har angivit ett högt svar på om de gillar bilden har de också angivit
att bilden är varmare. Även bild två med högre ljusstyrka visar på en positiv korrelation
mellan ordparen. Även här visar det att respondenter som gillar bilden också anser att
den är varmare. Bild ett har en korrelation på 0,572** medan bild två har en korrelation
på 0,501**. Bild nummer tre visar ingen korrelation mellan ordparen gillar-ogillar och
varm-kall.

Korrelation 2


Fråga: Gillar-Ogillar



Fråga: Attraktiv-Oattraktiv

I den här korrelationen kan vi se att det finns ett positivt samband mellan variablerna.
Samtliga bilder med högre ljusstyrka visar på att respondenterna som angivit ett högt
svar på att de gillar bilden också tycker att bilden är mer attraktiv. På bild ett är
korrelationen mellan variablerna 0,723**, på bild två är korrelationen 0,875** och bild
tre har korrelationen 0,738**. Vi kan se att det finns ett samband mellan variablerna i
samtliga bilder med högre ljusstyrka.

Korrelation 3
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Fråga: Hur villig skulle du vara att betala det angivna priset på bostaden om den
i övrigt uppfyllde dina krav på en bostad?



Fråga: Hur prisvärd anser du att bostaden är utifrån bilden?

Här kan vi se att det finns en korrelation mellan hur respondenterna har svarat på frågan
om prisvärde samt betalningsviljan. De som angivit ett högre svar på hur villiga de är att
betala för bostaden har också angivit ett högre svar på hur prisvärd de anser att bostaden
är utifrån bilden. Det här visar sig stämma på samtliga bilder. På bild ett finns en
korrelation på 0,543**, och bild två har en korrelation på 0,813** och bild tre har en
korrelation på 0,748 mellan variablerna. Det betyder att bild nummer två visar på det
största sambandet mellan betalningsviljan och hur prisvärd respondenterna anser att
bostaden är. Vi kan också se att det finns en korrelation mellan prisvärde på bild ett och
på bild tre på 0,462**, vilket betyder att de som angivit ett högre värde på hur prisvärd
de anser att bostaden är på bild ett också har gjort det på bild tre. Det finns också en
korrelation mellan betalningsviljan på bild ett och bild två. Korrelationen är 0,460**
vilket betyder att de som är villiga att betala för bostaden på bild ett också är det för
bostaden på bild två.

Korrelation 4


Fråga: Hur villig skulle du vara att betala det angivna priset på bostaden om den
i övrigt uppfyllde dina krav på en bostad?



Attraktiv-Oattraktiv

På bild två och bild tre kan vi se ett samband mellan hur attraktiv respondenterna anser
att bostaden på bilden är och hur villiga de är att betala för bostaden utifrån deras
uppfattning om bilden. På bild två finns en korrelation på 0,595** och på bild tre finns
en korrelation på 0,481** vilket betyder att respondenter som anser att bilderna är
attraktiva också är villiga att betala för bostäderna.

4.2.4 Sammanfattning
Det som är intressant att se i korrelationsanalysen med bilder med högre ljusstyrka är att
det är bild nummer två som visar på högst korrelationsnivå i nästan samtliga
korrelationer. Det innebär att respondenterna överlag angav högre värden på frågorna
kring bild nummer två och lite lägre på frågorna angående de andra två bilderna. Det är
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även tydligt att det skiljer ganska mycket mellan hur högt respektive lågt
respondenterna värderar frågorna eftersom att korrelationsnivåerna skiljer sig åt en hel
del på vissa korrelationer. Bild nummer två återfinns i samtliga korrelationer vilket bild
nummer ett och nummer tre inte gör. Det visar också på att bild nummer två sticker ut i
enkäten med högre ljusstyrka.
4.2.5 Korrelationsanalys - Bild med högre mättnad
Korrelation 1


Fråga: Hur prisvärd anser du att bostaden är utifrån bilden?



Fråga: Hur villig skulle du vara att betala det angivna priset på bostaden om den
i övrigt uppfyllde dina krav på en bostad?

Även i enkäten med bilder med högre mättnad kan vi se en korrelation mellan dessa
variabler. Alla tre bilder visar på ett positivt samband mellan hur respondenterna svarat
på frågan angående hur prisvärd de anser att bostaden är samt betalningsviljan för
bostaden och dess pris som angivits. Om respondenterna i sina svar angivit ett högre
värde på frågan om hur prisvärd de anser att bostaden är, har de även angivit ett högre
värde på hur villiga de är att betala det angivna priset. Det visar på att om
respondenterna tycker att bostaden är mycket prisvärd är de också mycket villig att
betala det angivna priset för bostaden. Bild ett i enkäten med bilder med högre mättnad
visar på en korrelation på 0,592**, bild nummer två har en korrelation mellan
variablerna på 0,550** och bild nummer tre har en korrelation på 0,817**. I de här tre
korrelationerna är det en ganska stor spridning mellan bilderna. Det visar att
respondenterna har svarat högre på skalan på bild tre jämfört med bild ett och två. Det
finns ett samband mellan variablerna på samtliga tre bilder, men det är som störst på
bild nummer tre.

Korrelation 2


Fråga: Attraktiv - Oattraktiv



Fråga: Gillar - Ogillar

De här ordparen visar ännu en gång ett positivt samband. Om respondenterna anser att
bostaden är attraktiv, gillar de även bostaden. Bild nummer ett visar på en korrelation på
0,728**, bild nummer två visar på en korrelation på 0,707** och bild nummer tre visar
på en korrelation på 0,898**. Korrelationerna ligger ganska jämt mellan bilderna men
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även här sticker bild nummer tre ut med en högre korrelation. Det visar på att
respondenterna på bild nummer tre har svarat högre i skalan på hur attraktiv de anser att
bostaden är och hur mycket de gillar bostaden.

Korrelation 3


Fråga: Gillar - Ogillar



Fråga: Hur prisvärd anser du att bostaden är utifrån bilden?

Vi kan se ett positivt samband mellan ordparet gillar-ogillar och hur prisvärd
respondenterna uppfattade bostaden. Dock uppstår det enbart en korrelation mellan
dessa variabler på bild tre i enkäten med högre mättnad. Det finns inget positivt
samband på bild ett och två. Bild nummer tre visar på en korrelation på 0,550**. Det
innebär att respondenterna enbart på bild tre i enkäten med bilder med högre mättnad
anser att bostaden är prisvärd om samtidigt som de gillar bostaden.
4.2.6 Sammanfattning
Även i den här korrelationsanalysen är det tydligt att det är bild nummer tre som sticker
ut, precis som i korrelationsanalysen med originalbilder. Bild nummer tre återfinns i
samtliga korrelationer och har även den högsta korrelationsnivån. När det kommer till
variablerna betalningsvilja och prisvärd finns det korrelationer på samtliga tre bilder
men när det kommer till variablerna ordparet gillar-ogillar och prisvärd finns det bara en
korrelation på bild nummer tre. Det som är intressant att se är att respondenterna har
värderat frågorna om prisvärde och betalningsvilja högre på samtliga bilder, men när det
kommer till hur mycket de gillar bostaden och hur prisvärd de anser att bostaden är det
plötsligt bara bild nummer tre som visar på en korrelation.
4.2.7 Sammanfattning samtliga korrelationsanalyser
Det vi kan se i samtliga tre korrelationsanalyser och som visar sig vara ett positivt
samband på samtliga bilder i enkäterna är ordparen gillar-ogillar och attraktivoattraktiv. Dessa två ordpar visar sig hänga ihop till samtliga bilder i enkäterna. Om
respondenterna har värderat att de gillar bostaden högt har de även värderat hur attraktiv
de uppfattar bostaden högt. Det här anser vi är logiskt eftersom att ordparen hänger ihop
och om en person uppfattar något som attraktivt bör det också innebära att personen
gillar det. I enkäten med originalbilden och i enkäten med bilder med hög mättnad är det
bild nummer tre som har högst korrelation, där korrelationen ligger runt 0,8**.
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Samtidigt är det bild nummer två i enkäten med bilder med högre ljusstyrka som har en
korrelation runt 0,8**. Korrelationerna är även högre i enkäterna med bilderna som är
manipulerade jämfört med korrelationer för bilderna i enkäten med originalbilderna. Det
visar på att respondenterna överlag har svarat högre på skalan gillar-ogillar och
attraktiv-oattraktiv på de bilder som är manipulerande.

Vi valde även att titta på samtliga enkäter hur variablerna prisvärd och betalningsvilja
hör ihop. Det visar sig att det finns ett positivt samband till samtliga bilder i alla de tre
enkäterna, om respondenterna har värderat svaren på frågan högt angående hur prisvärd
de anser att bostaden är, så har de även värderat svaren högt på frågan angående deras
betalningsvilja till det pris som finns angivet till varje bostad i enkäten.
Korrelationsnivåerna skiljer sig åt mellan bilderna i enkäten och för varje enkät går det
inte att se något gemensamt samband mellan dessa, mer än att en bild i varje enkät har
en något högre korrelationsnivå jämfört med de andra två bilderna. Gemensamt för de
tre enkäterna går det att se att respondenterna har värderat svaren lite högre på
variablerna prisvärd och betalningsvilja på en av bilderna i varje enkät, vilket visar på
ett mönster. Det är dock inte samma bild som har en högre korrelationsnivå i de tre
enkäterna, men bild tre ligger högst i två av enkäterna, den med originalbilderna och
enkäten med högre mättnad. I enkäten med högre ljusstyrka är det istället bild nummer
två som uppnår högst korrelation.

Vi tittar även på betalningsviljan kontra hur attraktiv eller hur mycket respondenterna
gillade bostaden och där hittar vi en korrelation i två av enkäterna. Det finns dock bara
korrelationer mellan dessa variabler på bilderna två och tre i enkäterna originalbild och
högre ljusstyrka. Eftersom det finns en korrelation mellan ordparen attraktiv-oattraktiv,
gillar-ogillar, anser vi att det går att jämföra dessa två. I enkäten där vi inte hittar en
korrelation mellan dessa variabler hittar vi istället en korrelation mellan ordparet gillarogillar och prisvärdhet. Det finns dock bara en korrelation mellan dessa variabler på den
tredje bilden i enkäten med högre mättnad.

När vi jämför samtliga tre korrelationsanalyser mot varandra kan vi se att vi hittar flest
korrelationer både på en 0,05 nivå och även på 0,01 nivå i enkäterna som var
manipulerade. Även fast vi enbart väljer att fokusera på korrelationer på en
signifikansnivå på en 0,01 nivå kan vi tydligt se att när det kom till signifikansnivån
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0,05 finns det även där fler korrelationer i enkäterna med de manipulerade bilderna
jämfört med enkäten med originalbilderna. Det här visar på att de manipulerade bilderna
uppfattas annorlunda jämfört med originalbilderna. Fler korrelationer som visar på att
respondenterna svarat på en hög nivå på flera frågor visar på att de manipulerade
bilderna har en fördel jämfört med originalbilderna.

4.3 Klusteranalys
Vi har med hjälp av programmet SPSS genomfört en klusteranalys och hittat olika
kluster av de respondenter som deltagit i vår undersökning. Vi har genomfört en
klusteranalys på varje enkät, totalt tre stycken analyser för att kunna testa de olika
bilderna var för sig. Vi kommer i detta kapitel att beskriva de olika kluster som vi har
fått fram samt jämföra klustren med varandra.
4.3.1 Klusteranalys originalbild
Cluster
Ålder
Kön
Inkomst
Färgblind
Varm-Kall1
Modern-Klassisk 1
Avslappnad-Spänd1
Attraktiv-Oattraktiv1
Gillar-Ogillar1
Prisvärd1
Betalningsvilja1
Varm-Kall 2
Modern-Klassisk 2
Avslappnad-Spänd 2
Attraktiv-Oattraktiv 2
Gillar-Ogillar 2
Prisvärd 2
Betalningsvilja 2
Varm-Kall 3
Modern-Klassisk 3
Avslappnad-Spänd 3
Attraktiv-Oattraktiv 3
Gillar-Ogillar 3
Prisvärd 3
Betalningsvilja 3

Margareta
1
1
2
0
3
3
3
4
3
3
3
4
2
3
3
2
3
2
2
4
3
4
4
4
4

Sofia
1
1
2
0
3
4
4
4
4
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
4
3
4
4
2
2

Olle
3
0
6
0
3
2
4
1
1
1
1
4
1
5
3
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3

Figur 7. Kluster Originalbild
Kluster 1 - Medelmåttiga Margareta
Kluster ett består av 19 personer i åldrarna mellan 18-30 år. Det är kvinnor som har en
inkomst mellan 10 000-19 999 kr före skatt i månaden. Vi väljer att kalla den här
personligheten för Medelmåttiga Margareta. Margareta uppfattar bostaden på bild ett
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som varken varm/kall, modern/klassisk eller avslappnad/spänd, utan hon uppfattar den
på en medelnivå. Hon anser däremot att den är attraktiv. Vidare tycker hon att bilden är
helt okej hon varken gillar eller ogillar bilden. Även hennes uppfattning om vad som är
prisvärt och vad hon är villig att betala för bostaden utifrån bilden håller sig på en
medelnivå. Margareta anser alltså att bostaden inte är mer än normalt prisvärd och är
inte heller speciellt sugen på att betala det angivna priset på bostaden.

Bild två uppfattar Medelmåttiga Margareta som varm men också mer klassisk än
modern. Hon uppfattar också bilden som någonstans mitt emellan avslappnad och spänd
och hon vet inte heller om hon tycker att den är attraktiv eller oattraktiv. Vidare anser
Margareta att bostaden är prisvärd men hon är inte särskilt villig att betala för
bostaden.

Bild tre tycker Margareta är kall och modern. Hon upplever bilden som varken
avslappnad eller spänd utan någonstans mitt emellan. Vidare anser hon att bilden är
attraktiv och hon gillar den. Hon anser också att bostaden är prisvärd och hon är villig
att betala för den.

Det vi kan urskilja i det första klustret är att Medelmåttiga Margareta inte säger särskilt
mycket om varken bild ett eller två utan håller en neutral nivå på hur hon uppfattar
bilderna. Margareta tycker att bild ett är attraktiv men gillar den inte speciellt mycket,
medan hon på bild två varken gillar bilden speciellt mycket eller anser att den är
attraktiv. I båda fallen håller hon en neutral nivå på vad som anses vara prisvärt och vad
hon är villiga att betala. Bild tre sticker ut eftersom Margareta här uppfattar bilden som
både attraktiv och hon gillar bilden vilket också leder till att hon anser bostaden på
bilden som mer prisvärd och är mer villig att betala för den än de andra två bilderna.

Kluster 2 - Snåla Sofia
Den här personligheten består av 13 stycken respondenter i åldrarna mellan 18-30 år. De
är kvinnor som har en inkomst mellan 10 000 - 19 999 kr före skatt per månad. Vi har
valt att kalla den här personligheten för Snåla Sofia. Sofia har uppfattat bild ett som
varken varm eller kall men anser att den är modern, avslappnad, attraktiv och gillar
bilden. Trots det anser hon att bostaden på bilden inte är speciellt prisvärd och är inte
speciellt villig att betala för den.
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Bild två upplever Snåla Sofia som varken varm eller kall men tycker att den är klassisk,
spänd, oattraktiv och hon gillar den inte mycket. Hon anser inte heller att bostaden på
bilden är prisvärd och hon är inte villiga att betala för den.

Bild tre upplevs av Sofia som kall och modern. Hon anser att bilden varken är
avslappnad eller spänd men hon tycker att bilden är attraktiv och gillar den. Trots det så
anser Snåla Sofia att bostaden på bilden inte är särskilt prisvärd och hon är inte villig att
betala för den.

Vi kan se att Snåla Sofia är en personlighet som inte anser att någon av bostäderna på
bilderna är särskilt prisvärda och är inte villig att betala för någon av bostäderna. Trots
allt säger Sofia sig tycka om både bild ett och tre men anser ändå inte att de är värda det
angivna priset. Bild två tycker Sofia å andra sidan inte alls om.

Kluster 3 - Ointresserade Olle
Det här klustret består av endast en person som är mellan 41-50 år gammal. Personen är
en man med en inkomst mellan 50 000 - 59 999 kr i månaden före skatt. Vi har valt att
kalla den här personen för Ointresserade Olle. Olle är en person som anser att den första
bilden varken är varm eller kall. Vidare tycker han att bilden är ganska klassisk och
känns avslappnad. Olle upplever också bilden som mycket oattraktiv och han ogillar
bilden samt anser att bostaden på bilden inte alls är prisvärd och är absolut inte villig att
betala för den.

Bild två upplever Olle som varm och mycket klassisk. Han tycker också att bilden
känns mycket avslappnad. Vidare är Ointresserade Olle neutral i sin uppfattning
angående om bilden är attraktiv eller inte eller om han gillar bilden. Den här bilden
anser han å andra sidan som mer prisvärd än den förra och han är lite mer villig att
betala för den här bostaden, men svaren håller sig dock på en neutral nivå.

Bild tre anser Olle varken är varm eller kall men modern. Precis som på bilden innan är
han neutral i sina svar angående hur han upplever bilden men anser att den inte är så
attraktiv. Olle tycker också här att bostaden håller sig på en medelnivå angående hur
prisvärd han uppfattar bostaden och likaså hans betalningsvilja.
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I det här klustret kan vi se att det är bild två som Ointresserade Olle är mest positiv till
medan han absolut inte tycker om bild ett. Dock är Olle ganska neutral i sina svar där
bild två och bild tre, vilket tyder på att personen inte är särskilt intresserad av någon av
bilderna.
4.3.2 Jämförelse mellan klustren för originalbild
Medelmåttiga Margareta uppfattar allting ganska neutralt på bild ett och bild två, dock
är hon lite mindre villig att betala för bostaden på bild två. Margareta tycker däremot att
bild tre är både attraktiv och gillar den vilket också resulterar i att hon anser att bostaden
är mer prisvärd och är mer villiga att betala för bostaden på bild tre. Kluster två består
av 13 personer som fick namnet Snåla Sofia. Sofia ger ganska neutrala svar men det
som sticker ut här är att hon inte alls är särskilt villig att betala för bostaden på någon av
bilderna och hon anser heller inte att bostäderna på bilderna är prisvärda. Kluster tre
består endast av en person, Ointresserade Olle, som skiljer sig från de övriga klustren då
den här personen är en man i 41-50 års ålder med en inkomst på 50 000 - 59 999 kr före
skatt i månaden. Ointresserade Olle har också angivit neutrala svar förutom på bild ett
där han verkligen inte tycker om bilden, vilket skiljer sig från de två övriga klustren
som ändå verkar gilla bild ett.

Det vi kan se gemensamt för samtliga kluster är att personligheterna har uppfattat bild
tre som modern. Samtliga har också uppfattat bild två som klassisk. Medelmåttiga
Margareta i kluster ett och Snåla Sofia i kluster två tycker båda att bild tre är attraktiv
och de gillar den bilden, men det är bara Medelmåttiga Margareta i kluster ett som anser
att den är prisvärd och villig att betala för den, medan Snåla Sofia i kluster två tycker
det motsatta.

4.3.3 Klusteranalys bild med högre ljusstyrka
Cluster
Mona

Sune

Ulla

Ålder

1

1

1

Kön

1

0

1

Inkomst

2

2

2

Färgblind

0

0

0

Varm-Kall1

3

3

3
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Modern-Klassisk 1

3

4

4

Avslappnad-Spänd1

4

3

3

Attraktiv-Oattraktiv 1

3

4

3

Gillar-Ogillar 1

3

4

3

Prisvärd 1

3

2

3

Betalningsvilja 1

4

2

3

Varm-Kall 2

4

3

4

Modern-Klassisk2

2

2

3

Avslappnad-Spänd 2

4

3

4

Attraktiv-Oattraktiv 2

3

2

4

Gillar-Ogillar 2

2

2

4

Prisvärd 2

2

1

4

Betalningsvilja 2

2

1

4

Varm-Kall 3

2

2

3

Modern-Klassisk 3

4

3

3

Avslappnad-Spänd 3

3

3

3

Attraktiv-Oattraktiv 3

4

3

3

Gillar-Ogillar 3

4

3

3

Prisvärd 3

4
4

2
2

3
3

Betalningsvilja 3
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Figur 8. Kluster Hög ljusstyrka
Kluster 1- Medelmåttiga Mona
Det här klustret består av åtta personer som är kvinnor i åldrarna mellan 18-30 år. De
har en inkomst mellan 10 000-19 999 kr före skatt per månad. Vi har valt att kalla den
här personligheten för Medelmåttiga Mona. Mona uppfattar bild ett som varken
varm/kall eller modern/klassisk utan anser att bilden är någonstans mittemellan. Mona
tycker däremot att bilden upplevs som avslappnad. Hon är neutral när det gäller hur
attraktiv hon anser att bilden är vilket hon också är angående om hon gillar bilden eller
inte. Mona är även neutral när det kommer till variabeln hur prisvärd hon uppfattar
bostaden, men hon är villig att betala för bostaden

Bild två upplevs som varm och klassisk samt avslappnad. Mona anser att bilden varken
är attraktiv eller oattraktiv och hon gillar den inte speciellt mycket. Mona anser inte
heller att bostaden på bilden är prisvärd och hon är inte speciellt villig att betala för den.

Bild tre upplever Medelmåttiga Mona som kall men modern. Hon anser att bilden
varken är avslappnad eller spänd utan någonstans däremellan. Mona tycker att bilden är
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attraktiv och hon gillar bilden. Hon tycker också att bostaden på bilden är prisvärd och
hon är villig att betala för den.

Sammanfattningsvis uppfattar vi Medelmåttiga Mona som en personlighet som är
ganska neutral i sin uppfattning. Hon ger neutrala svar på många frågor om bilderna
men är ändå mer villig att betala för bostaden på bild ett och bild tre, vilket vi kan se
hänger ihop med hur hon uppfattar bilderna.

Kluster 2 - Supersnåla Sune
Det här klustret består av 15 personer som är män i åldrarna mellan 18-30 år. De har en
inkomst mellan 10 000-19 999 kr före skatt i månaden. Vi har valt att kalla den här
personligheten för Supersnåla Sune. Sune upplever bild ett som varken varm eller kall
och varken avslappnad eller spänd utan är neutral i sin uppfattning. Han upplever
däremot bilden som modern, attraktiv och han gillar den. Sune anser dock att bostaden
på bilden inte är särskilt prisvärd och han är inte heller speciellt villig att betala för den.

Bild två upplevs av Sune som varken varm/kall eller avslappnad/spänd. Däremot
upplever han bilden som klassisk och oattraktiv. Han gillar inte heller bilden särskilt
mycket och anser att bostaden på bilden inte alls är prisvärd och är han är inte alls villig
att betala för den.

Bild tre upplever Supersnåla Sune som kall. Vidare är Sune neutral i sin uppfattning av
de resterande ordparen. Han anser inte att bostaden på bilden är särskilt prisvärd och
han är inte speciellt villig att betala för den.

I det här klustret kan vi tydligt se att Supersnåla Sune verkligen är Supersnål i sina
tankar kring samtliga bostäders prisvärde och han är inte beredd att betala för någon av
bostäderna. Sune är konsekvent i sina svar angående prisvärde och betalningsvilja, men
är ganska neutral i sin övriga uppfattning om bilderna.

Kluster 3 - Udda Ulla
Det här klustret består av 10 personer i åldrarna mellan 18-30. Den här personligheten
består av kvinnor med en inkomst mellan 10 000-19 999 kr före skatt i månaden. Vi har
valt att kalla den här personligheten för Udda Ulla. Den första bilden upplever Ulla som
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varken varm eller kall men modern. Sedan håller Ulla en neutral nivå i sin uppfattning
om hur avslappnad/spänd, attraktiv/oattraktiv bilden är samt om hon gillar/ogillar
bilden. Udda Ulla är också neutral i sina svar angående hur prisvärd bostaden är samt
hur villig hon är att betala för den.

Bild två uppfattar Ulla som varm men varken klassisk eller modern, utan någonstans
däremellan. Vidare upplever Ulla bilden som avslappnad, attraktiv och hon gillar
bilden. Hon anser att bostaden på bilden är prisvärd och hon är också villig att betala för
bostaden.

Bild tre upplever Udda Ulla som helt neutral. I samtliga delar har hon angivit helt
neutrala svar på ordparen. Hon är också helt neutral i sina svar om hur prisvärd hon
anser att bostaden på bilden är samt om hon är villig att betala för den.

Sammanfattningsvis kan vi se att Udda Ulla uppfattar de olika bilderna väldigt olika och
annorlunda utifrån de två andra klustren särskilt på bild två där hon är ensam om att
vilja betala för bostaden och anser att den är prisvärd. I övrigt upplevs Udda Ulla som
neutral i sina svar men är udda just när det gäller bild två.
4.3.4 Jämförelse mellan klustren för bild med högre ljusstyrka
I den här klusteranalysen var det en ganska jämn fördelning av respondenter mellan
klustren. Vi har två kluster som består av kvinnor medan ett kluster består av män.
Medelmåttiga Mona i kluster ett anser att den första bilden är mer prisvärd och är villig
att betala för den till skillnad från Supersnåla Sune i kluster två, som inte anser att bild
ett är prisvärd och är inte villig att betala för bostaden på bilden. Udda Ulla i kluster tre
håller sig neutral i sin uppfattning om prisvärde och betalningsvilja i bild ett.

Medelmåttiga Mona i kluster ett och Supersnåla Sune i kluster två gillar inte bild två
särskilt mycket och ingen av dem anser att bostaden på bilden är prisvärd och de är inte
heller villiga att betala för den. Här sticker kluster tre ut då Udda Ulla anser att bild två
är den bild som är avslappnande, attraktiv och hon gillar bilden. Hon anser också att
bostaden på bilden är prisvärd och är villig att betala för den.

Bild tre upplever Medelmåttiga Mona i kluster ett och Supersnåla Sune i kluster två som
kall. Mona i kluster ett gillar bilden och hon anser att den är attraktiv och hon anser
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också att den är prisvärd samt är villig att betala för den. Sune i kluster två är neutral i
sina svar men anser inte att bostaden är prisvärd och är inte heller villig att betala för
den. Udda Ulla i kluster tre håller sig helt neutral i sin uppfattning om bild tre.

Det vi kan se utifrån den här klusteranalysen är sammanfattningsvis att Medelmåttiga
Mona anser att bostäderna är mest prisvärda och hon är villig att betala för dem medan
Supersnåla Sune inte alls anser att någon bostad är prisvärd och är inte villig att betala
för någon. Kvinnorna är alltså mer villiga att betala än männen och kvinnorna anser
också att bostäderna är mer prisvärda. Udda Ulla sticker ut framförallt gällande hur hon
upplever bild två som skiljer sig från de andra klustren då den upplevs som attraktiv och
hon gillar bilden. Hon anser också att bostaden på bilden är prisvärd och är villig att
betala för den. Det här är raka motsatsen mot de tidigare klustren.
4.3.5 Klusteranalys av bild med högre mättnad

Ålder
Kön
Inkomst
Färgblind
Varm-Kall 1
Modern-Klassisk 1
Avslappnad-Spänd1
Attraktiv-Oattraktiv 1
Gillar-Ogillar 1
Prisvärd 1
Betalningsvilja1
Varm-Kall 2
Modern-Klassisk 2
Avslappnad-Spänd 2
Attraktiv-Oattraktiv 2
Gillar-Ogillar 2
Prisvärd 2
Betalningsvilja 2
Varm-Kall 3
Modern-Klassisk 3
Avslappnad-Spänd 3
Attraktiv-Oattraktiv 3
Gillar-Ogillar 3
Prisvärd 3
Betalningsvilja 3
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Figur 9. Kluster Hög mättnad
Kluster 1 - Rika Rickard
Det här klustret består endast av en person som är en man med en inkomst på över 70
000 kr i månaden före skatt. Mannen är mellan 18-30 år gammal. Vi har valt att kalla
den här personligheten för Rika Rickard. Rickard upplever bild ett som varm och
modern men varken avslappnad eller spänd. Vidare så gillar han bilden och tycker att
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den är attraktiv. Rickard anser också att bostaden på bilden är mycket prisvärd och han
är mycket villig att betala för den.

Bild två upplever Rickard som någonstans mellan varm och kall men ganska klassisk.
Han uppfattar bilden som avslappnad men anser att den är varken attraktiv eller
oattraktiv. Rika Rickard gillar inte bilden särskilt mycket men anser ändå att bostaden
på bilden är prisvärd och han är villig att betala för den.

Bild tre upplever han som mycket varm och modern. Rickard anser också att bilden ger
ett mycket avslappnat intryck och han tycker att bilden är mycket attraktiv. Vidare så
gillar han den här bilden mycket och anser att bostaden på bilden är mycket prisvärd
och han är även mycket villig att betala för den.

Sammanfattningsvis så kan vi se att Rika Rickard inte är rädd för att säga hur han
upplever bilden då han inte lämnat särskilt många neutrala svar. Rickard sticker ut då
han endast är en person med en hög inkomst jämfört med de andra klustren. Han är
också den som är villig att betala för samtliga bostäder och anser att samtliga bostäder
är prisvärda.

Kluster 2 - Röriga Rebecka
Det här klustret består av 12 personer i åldrarna mellan 18-30 år. Klustret består av
kvinnor med en inkomst mellan 10 000 - 19 999 kr före skatt i månaden. Vi har valt att
kalla den här personligheten för Röriga Rebecka. Rebecka upplever bild ett som varken
varm eller kall men anser att den är modern, avslappnad och ganska attraktiv. Hon gillar
bilden men håller sig neutral i om hon anser att bostaden på bilden är prisvärd eller inte.
Trots det är hon ganska villig att betala för bostaden.

Bild två uppfattas som varm och klassisk. Röriga Rebecka upplever bilden som
avslappnad men varken attraktiv eller oattraktiv. Hon är också neutral i att varken gilla
bilden eller ogilla den vilket hon också är i sin uppfattning om prisvärde och sin
betalningsvilja för bostaden på bilden.

Bild tre upplevs som ganska kall och klassisk men varken som avslappnad eller spänd
utan någonstans emellan. Rebecka anser att den här bilden är attraktiv och hon gillar
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bilden. Hon anser också att bostaden på bilden är prisvärd och är villig att betala för
den.

Röriga Rebecka är rörig eftersom hon anger olika svar om betalningsviljan och hur
prisvärd hon uppfattar bostaden på alla olika bostäder, trots att alla bilder har en högre
mättnad. Hon gillar dock bild ett och bild tre mer än bild två och hon är också mer villig
att betala för bild ett och tre.

Kluster 3- Vaga Veronika
Det här klustret består av 19 personer i åldrarna mellan 18-30 år. De är kvinnor med en
inkomst mellan 20 000 - 29 999 kr före skatt per månad. Vi har valt att kalla den här
personligheten för Vaga Veronika. Veronika uppfattar bild ett som varken varm eller
kall men som ganska modern. Hon är sedan neutral i sina svar och upplever bilden som
varken avslappnad/spänd eller attraktiv/oattraktiv. Veronika tycker sig också gilla
bilden sådär eftersom hon är neutral även i den frågan vilket hon också är angående hur
prisvärd hon upplever bostaden och hennes betalningsvilja för bostaden på bilden.

Bild två upplever Vaga Veronika som varm och klassisk. Hon uppfattar bilden som
varken avslappnad eller spänd men tycker att den är oattraktiv och hon gillar den inte
särskilt mycket. Hon anser inte att bostaden på bilden är speciellt prisvärd och hon är
inte heller villig att betala för den.

Veronika upplever bild tre som kall och modern men varken avslappnad eller spänd.
Hon anser att bilden är attraktiv och gillar bilden. Vaga Veronika tycker att bostaden på
bilden varken är prisvärd eller inte och är varken villig eller ovillig att betala för den
utan håller sig på en neutral nivå.

Vi kan se att Vaga Veronika är en personlighet som är otydlig i sina svar och ger ett
vagt intryck av sin uppfattning om bilderna. Hon är neutral i prisfrågorna med undantag
för bild två, då hon ändå tycker att bostaden inte är prisvärd och är inte villig att betala
för den. I övrigt ger Vaga Veronika neutrala svar som inte säger oss så mycket om
henne.
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4.3.6 Jämförelse mellan klustren för bild med högre mättnad
Kluster ett sticker ut här eftersom det endast består av en person, en man med betydligt
högre inkomst än resterande klustren. Vi kan se att Rika Rickard är villig och ibland
mycket villig att betala för bostaden på samtliga bilder och anser också att bostäderna är
prisvärda eller mycket prisvärda. De två andra klustren består till övervägande del av
kvinnor med betydlig lägre inkomst. Röriga Rebecka i kluster två är villig att betala för
bostaden på bild ett medan Vaga Veronika är neutral.

Bild två uppfattas av samtliga som ganska varm och klassisk. Rika Rickard är villig att
betala för den här bostaden och anser att den är prisvärd medan Röriga Rebecka är
neutral. Vaga Veronika i kluster tre är inte heller speciellt villig att betala för bostaden
och anser inte att den är särskilt prisvärd.

Rika Rickard och Vaga Veronika upplever bild tre som kall men modern medan Röriga
Rebecka i kluster två upplever den som kall med klassisk. Rika Rickard är självklart
mycket villig att betala för den här bostaden och anser den som mycket prisvärd. Röriga
Rebecka i kluster två anser också att bostaden är prisvärd och är villig att betala för den
medan Vaga Veronika håller sig neutral i sin uppfattning angående hur prisvärd hon
uppfattar bostaden och hennes betalningsvilja.
4.3.7 Jämförelse mellan originalbild, bild med högre ljusstyrka och bild med högre
mättnad
Bild 1
I den första klusteranalysen som genomfördes på originalbilden kunde vi hitta tre olika
kluster som består av Medelmåttiga Margareta, Snåla Sofia och Ointresserade Olle.
Om vi nu jämför med klusteranalysen för samma bild men med högre ljusstyrka kunde
vi urskilja tre kluster bestående av Medelmåttiga Mona, Supersnåla Sune och Udda
Ulla. Mona upplever bild ett med högre ljusstyrka som avslappnad men är i övrigt
neutral. Dock är hon villig att betala för bostaden till skillnad från Margareta som fick
titta på originalbilden. Sune upplever bild ett med högre ljusstyrka som modern,
attraktiv och han gillar den. Han tycker trots det att bostaden inte är särskilt prisvärd och
han är inte villig att betala för den. Supersnåla Sune har upplevt bilden på likande sätt
som Snåla Sofia, trots att de fått se olika bilder men vill ändå inte betala för bostaden.
Udda Ulla har upplevt bilden som modern men är i övrigt helt neutral precis som
Medelmåttiga Margareta som fick se originalbilden. Den största skillnaden mellan
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originalbild ett och bild ett med högre ljusstyrka är att Medelmåttiga Mona faktiskt är
villig att betala för bostaden på bild ett med högre ljusstyrka till skillnad från
Medelmåttiga Margareta som är neutral i frågan på den manipulerade originalbilden.

Om vi jämför klusteranalysen med originalbild ett med klusteranalysen med högre
mättnad, hittar vi tre kluster även där. Klustren för bilderna med högre mättnad är Rika
Rickard, Röriga Rebecka och Vaga Veronika. Här är det Rika Rickard om sticker ut
eftersom han både tycker bostaden är mycket prisvärd och är mycket betalningsvillig,
vilket ingen i klustren för originalbilden anser. Röriga Rebecka anser också att bilden är
modern, avslappnande, attraktiv och hon gillar den men är neural angående hur prisvärd
hon uppfattar bostaden men hon är ganska betalningsvillig. Att bilden är modern,
avslappnad och attraktiv stämmer in med hur Snåla Sofia uppfattar originalbild ett men
hon är inte alls betalningsvillig vilket Röriga Rebecka är. Vaga Veronika uppfattar bild
ett med högre mättnad som modern och hon gillar den sådär. I övrigt är hon neutral i
sina svar angående prisvärde och betalningsviljan precis som Medelmåttiga Margareta.

Sammanfattningsvis kan vi se att personligheterna som svarat på bilderna med högre
ljusstyrka och mättnad är något mer villiga att betala för bostäderna på bilderna än för
personligheterna som svarat på originalbild ett. Störst skillnad finner vi för bild ett med
högre mättnad där Rika Rickard sticker ut.

Bild 2
I den första klusteranalysen med originalbilder ska vi nu jämföra originalbild två med
de andra klustren med samma bild fast med högre ljusstyrka och högre mättnad.
Om vi jämför originalbild två med bild två med högre ljusstyrka har vi först
Medelmåttiga Mona som upplever bild två med högre ljusstyrka som varm, klassisk,
avslappnad men gillar den inte speciellt. Hon anser också att bostaden inte är prisvärd
och hon är inte villig att betala för den. Monas uppfattning om bild två stämmer lite
överens med Snåla Sofias uppfattning om originalbild två men också med Medelmåttiga
Margareta. Samtliga anser dock att bilden är klassisk. Supersnåla Sune upplever bild två
med högre ljusstyrka som klassisk, oattraktiv och gillar den inte. Supersnåla Sune
fortsätter att vara snål eftersom han inte alls anser att bostaden är prisvärd och han är
inte alls villig att betala för den. Supersnåla Sune och Snåla Sofia bildar ett perfekt par i
deras uppfattning om bild två, trots att ena bilden har en högre ljusstyrka. Udda Ulla
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anser att bild två med högre ljusstyrka är varm, avslappnad, attraktiv och hon gillar den.
Hon anser också att bostaden på bilden är prisvärd och hon är villig att betala för den.
Här sticker Udda Ulla ut ordentligt eftersom ingen i klustren med originalbild två har
ansett att bostaden är prisvärd och ingen har heller varit villig att betala för den.

Om vi jämför originalbild två med bilden med högre mättnad har vi först Rika Rickard
som anser att bild två med högre mättnad är klassisk och avslappnad men han gillar den
inte speciellt. Ändå anser han att bostaden är prisvärd och han är villig att betala för den.
Återigen sticker Rika Rickard ut från mängden eftersom han till skillnad från klustren
med originalbild två anser att bostaden är prisvärd och han är villig att betala för den.
Röriga Rebecka upplever även hon bilden som varm, klassisk och avslappnad men är
sedan neutral angående prisvärd och betalningsvilja, lite som Ointresserade Olle som
svarat på originalbild två. Vaga Veronika är lite tydligare kring bild två med högre
ljusstyrka eftersom hon faktiskt anser att den är varm, klassisk och oattraktiv. Hon gillar
den inte särskilt och anser inte att bostaden är prisvärd och hon är inte villig att betala
för den, precis om Snåla Sofia med originalbild två.

Sammanfattningsvis kan vi se att bild två ofta uppfattas som varm, klassisk och
avslappnad oavsett vilken bild som personligheten i klustret har sett. Vi kan tydligt se
att Udda Ulla som sett bild två med högre ljusstyrka anser att bostaden är prisvärd och
hon är villig att betala för den precis som Rika Rickard som sett bild två med högre
mättnad. Däremot har ingen i klustren med originalbild två angivit att de anser att
bostaden är prisvärd eller att de är villiga att betala för den.

Bild 3
Slutligen ska vi jämföra bild tre från alla klusteranalyser. Om vi jämför originalbild tre
med bild tre med högre ljusstyrka anser Medelmåttiga Mona att bild tre med högre
ljusstyrka är kall, modern, attraktiv och hon gillar bilden. Hon tycker att bostaden är
prisvärd och hon är villig att betala för den precis som Medelmåttiga Margareta ansåg
om originalbild tre. Supersnåla Sune tycker att bild tre med högre ljusstyrka är kall men
är i övrigt neutral i sin uppfattning. Sune är dock fortsatt snål och anser att bostaden inte
är prisvärd och han är inte villig att betala för den. Snåla Sara och Supersnåla Sune är
fortsatt en perfekt matchning trots att de fått se olika bilder. Udda Ulla visar inget
mönster utan fortsätter att vara just udda eftersom hon varit totalt neutral på samtliga
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punkter i sin uppfattning om bild tre med högre ljusstyrka, lite som Ointresserade Olle
på originalbild tre. Vi kan inte se någon tydlig skillnad mellan originalbild tre och bild
tre med högre ljusstyrka, däremot har vi visat på flera likheter.

Slutligen ska vi jämföra originalbild tre med bild tre med högre mättnad. Här stöter vi
återigen på Rika Rickard som anser att bostaden är mycket prisvärd och han är mycket
villig att betala för den. Som vanligt har vi lärt oss att Rickard sticker ut ur mängden
och även här eftersom han till skillnad från originalbildens Medelmåttiga Margareta är
mycket villig att betala för bostaden och anser att den är mycket prisvärd. Röriga
Rebecka upplever även hon att bilden är kall, klassisk, attraktiv och hon gillar den. Hon
anser också att bostaden är prisvärd och hon är villig att betala för den precis som
Medelmåttiga Margareta gör för originalbilden. Vaga Veronika upplever bild tre med
högre mättnad som kall, modern, attraktiv och hon gillar bilden men väljer att vara
neutral i sin uppfattning om prisvärd och i sin betalningsvilja precis som Ointresserade
Olle var neutral i sin uppfattning om pris och betalningsvilja på originalbild tre.

Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta, oavsett originalbild, bild med högre
ljusstyrka eller bild med högre mättnad, har upplevt bild tre som kall, modern och
attraktiv. Rika Rickard är ett undantag som upplever bilden som varm och Röriga
Rebecka som upplever bilden som klassisk. Bild tre med högre mättnad sticker ut lite
från mängden eftersom personligheterna i det klustret var mer villiga att betala för
bostäderna och ansåg att de var mer prisvärda än personligheterna i originalbilden men
också i bilden med högre ljusstyrka.
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5. Diskussion och analys
5.1 Analys av T-test
Med t-testerna har vi för avsikt att visa på skillnader mellan alla tre enkäter och dess
variabler. Eftersom studien är uppbyggd på tre enkäter blev det även tre t-tester för att
kunna göra en jämförelse sinsemellan alla enkäter. T-testerna visar inte bara statistiskt
signifikanta skillnader utan även på variabler med höga nivåer som visar på att det inte
finns någon skillnad. Vi väljer även att ta med dessa för att visa på skillnaderna. Vi
väljer att dela upp t-testerna efter enkätjämförelserna och dess koppling till teorin.
5.1.1 HSL och känslor - Enkät originalbild och hög ljusstyrka
I jämförelsen mellan enkäten med originalbilderna och bilderna med högre ljusstyrka
hittades tre ordpar som visar på en statistisk signifikant skillnad. De här tre ordparen är
gillar-ogillar, modern-klassisk och attraktiv-oattraktiv. Den tidigare teorin tar upp hur
ljusstyrka har visat sig ha en påverkan på de flesta ordpar som den tidigare teorin använt
sig av (Xin et al., 2004, s.454; Ou et al., 2004a, s.238). Det innebär att vårt resultat med
skillnaden mellan dess två ordpar i de här två olika enkäterna, stämmer överens med
den tidigare forskningen.

Det som också är intressant är att skillnaderna endast uppstår på bild nummer tre i
enkäten, bilden med den blå soffan. Det finns forskning som visar på att när individer
ska inreda sina hem är färgen blå en färg som ofta väljs till vardagsrummet. Detta
eftersom den färgen har förknippats med adjektiv så som avkoppling, lugn och modernt
(Manav 2007, s.148). Eftersom det finns teori som pekar på att färgen blå förknippas
med modernt kan det innebära att färgen blå i en av de här två enkäterna har varit mer
framträdande, vilket har lett till att respondenterna rankat den som mer modern jämfört
med den andra enkäten. Det här skulle alltså innebära att manipulationen har en
inverkan på färgen så pass mycket att det på samma bild kan skifta i hur bilden
uppfattas, som modern eller klassisk.

När det kommer till bild nummer ett visar det sig istället att det inte finns någon
statistisk skillnad mellan svaren på de två ordparen gillar-ogillar och attraktiv-oattraktiv
utan värdena ligger istället relativt högt. Det motsäger alltså teorin som påstår att ljusare
färger är mer tilltalande och att en högre ljusstyrka på färger ökar gillakänslan (Valdez
och Mehrabian, 1994, s.398-399; Gorn et al., 1997, s.16-18). Enligt vårt resultat på bild
59

”Säljer manipulerade bilder bättre?”

E. Alund och S. Rahm 2017

nummer ett kan vi inte se några sådana resultat att ljusstyrkan ska ha påverkat känslorna
för bilden jämfört med originalbilden. Den skillnaden gick enbart att se på bild nummer
tre. Det kan tyda på att skillnader märktes mest på bild nummer tre.
5.1.2 WTP-HSL-Känslor - Enkät originalbild och hög ljusstyrka
På bild nummer tre i jämförelsen mellan dessa två enkäter kan vi även hitta en statistisk
skillnad på variabeln prisvärd. Det innebär att respondenterna har uppfattat bostaden
som prisvärd i en av enkäterna men inte i den andra enkäten när det kommer till bild
nummer tre. Sliburyte och Skeryte (2014, s.469-471) menar att färg kan påverka
uppfattningen av pris, eftersom vissa färger kan upplevas som exklusiva vilket kan leda
till att kunder anser att produkter med vissa färger har ett högre pris. Respondenterna
som svarade på enkäten fick ett pris till lägenheten och skulle utifrån det göra en
bedömning om de ansåg att lägenheten var prisvärd. Det här skulle återigen kunna tyda
på att den blå färgen spelar in när det kommer till en bedömning. Om färgen blå upplevs
som mer exklusiv och är mer framstående i en av enkäterna så har respondenterna ansett
att lägenheten är mer prisvärd, då den upplevs som mer exklusiv.

Bild nummer ett visar sedermera på variabeln betalningsvilja att det inte finns någon
skillnad på svaren mellan dess enkäter. Betalningsviljan eller WTP kan enligt
Voelchner (2006, s.138) mätas på många olika sätt och ett sätt är ett hypotetiskt WTP
som innebär att det inte har några riktiga ekonomiska konsekvenser för respondenterna
och de förbinder sig inte heller till att köpa något. Det här kan vara en orsak till att
respondenterna har svarat likvärdigt på frågan kring betalningsviljan för bild nummer
ett i de här två enkäterna. Enligt Ares och Deliza (2010, s.930-932) har färg en påverkan
på betalningsviljan. Det här är inget vi kan se i det här t-testet, eftersom variabeln
betalningsvilja inte visar på någon statistisk signifikant skillnad på någon av de tre
bilderna.
5.1.3 HSL-Känslor - Enkät Originalbild och hög mättnad
Ordparet varm-kall på bild nummer ett visade på en statistisk signifikant skillnad i
jämförelsen mellan dessa två enkäter. Ou et al. (2004a, s.237-238) som också använde
sig av det här ordparet i sin undersökning hittade en koppling mellan det här ordparet
och mättnad. De menar att mättnaden har en påverkan på känsloordparet, desto högre
mättnad desto varmare anses färgen vara. Eftersom skillnaden visar sig mellan
originalbilden och en bild med högre mättnad, skulle detta stämma in bra på vårt
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resultat. Nackdelen är att vi enbart ser den här skillnaden på en av bilderna och inte på
alla tre bilderna. Istället visade det sig på bild nummer tre att värdet låg så pass högt att
det absolut inte visar på någon skillnad svaren emellan. På en bild finns det alltså en
statistisk skillnad som motsvarar den tidigare forskningen. Sedan har vi även fått fram
ett svar som visar på motsatsen till den tidigare forskningen.
5.1.4 Färg-WTP-Köpprocessen - Enkät originalbild och hög mättnad
När det kommer till bild nummer två i jämförelsen mellan enkäten med originalbild och
enkäten med hög mättnad hittades en statistisk skillnad på variabeln prisvärd. Det
innebär alltså att respondenterna ansåg att den ena bostaden var mer prisvärd än den
andra. Det här skulle kunna tyda på det som Roschk et al. (2016, s.7) tar upp i sin
forskning att varma färger orsakar en högre nivå av upphetsning än vad kalla färger gör.
Det leder till att betalningsviljan ökar vid varmare färger och en ökad upphetsning. Om
betalningsviljan är hög så är respondenterna också mer benägna att tycka att bostaden är
prisvärd. Det skulle kunna visa på en skillnad på bilden med högre mättnad och
originalbilden, att den mättade bilden med dess varmare färger ökade upphetsningen för
bostaden vilket ledde till att respondenterna ansåg att den var mer prisvärd. Däremot
visade det sig på bild nummer ett att värdet låg långt ifrån att visa på en statistisk
skillnad när det kommer till variabeln prisvärd och betalningsvilja. Det pekar ännu en
gång på ett resultat som går emot teorin och ett resultat som är i linje med den tidigare
forskningen.
5.1.5 HSL-Känslor - Enkät hög mättnad och hög ljusstyrka
Vi trodde att de största skillnaderna skulle visa sig i jämförelserna mellan enkäten med
originalbilderna och enkäterna med manipulerade bilder. Det visar sig i jämförelsen
mellan enkäterna med manipulerade bilder att det finns variabler som visar på en
statistisk signifikant skillnad. En sådan är variabeln prisvärd när det kommer till bild
nummer två och nummer tre som visar på en statistisk skillnad och även
betalningsviljan på bild nummer tre. Den tidigare forskningen tar upp hur ljusstyrka och
mättnad i färger påverkar känslor och att ljusstyrkan och mättnaden är viktig när det
kommer till flera komponenter till exempel uppmärksamhet och skapa positiva känslor
(Gorn et al., 1997, s.19; Xin et al., 2004, s.456; Suk och Irtels 2010, s.11). Teorin tar
upp att dessa två komponenter, ljusstyrka och mättnad, påverkar känslor och
uppmärksamhet på ungefär samma sätt. De båda har en viss påverkan och i vissa
enskilda fall med vissa enskilda känsloordpar har det visat sig att den ena komponenten
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visar på en större skillnad. Den tidigare forskningen har inte heller gjort jämförelser
mellan färger som manipulerats utan jämförelserna har gjorts på originalfärg och
manipulerad färg. Det gör vårt resultat intressant i och med att vi inte hittade några
statistiska skillnader när det kommer till ordparen i enkäterna med de manipulerade
bilderna vilket stämmer överens med den tidigare forskningen som har kommit fram till
att de har ungefär samma påverkan (Xin et al., 2004, s.455; Ou et al., 2004a, s.238).

När det kommer till teorin visar den att ordparet varm-kall har en koppling till
mättnaden, högre mättnad resulterade i att färgen ansågs vara varmare. Det har inte
hittats någon koppling när det kommer till ljusstyrka och ordparet varm-kall (Ou et al.,
2004a, s.237-238; Xin et al., 2004, s.454). I vårt resultat hittade vi ingen statistik
skillnad mellan ordparet varm-kall när det kommer till de två manipulerade bilderna.
Det som är intressant är att den tidigare forskningen inte har hittat något samband
mellan ljusstyrka och ordparet men det finns en skillnad när det kommer till mättnaden.
Det resultat vi fått fram visade på att det inte finns någon skillnad mellan dessa två
vilket kan tyda på att ljusstyrkan har en påverkan. Eftersom att det inte har gjorts
jämförelser mellan färger som är antingen manipulerade med högre mättnad eller högre
ljusstyrka, krävs det mer forskning för att säkert kunna säga om så är fallet.
5.1.6 Färg-WTP-Köpprocessen - Enkät hög mättnad och hög ljusstyrka
Det vi däremot hittade var skillnader i hur respondenterna uppfattade hur prisvärd
bostaden var och dess betalningsvilja för bostaden. Det visade alltså på att när det
kommer till pengar, blir det en skillnad mellan de här två komponenterna ljusstyrka och
mättnad. Eftersom den tidigare forskningen har visat att färg på inredningen kan
tillgodose olika behov och på så sätt öka uppfattningen av produktkvaliteten, så ökar det
även betalningsvilja. Färgen blå i inredning är också återkommande i den tidigare
forskningen och visar på att konsumenter reagerar mer positivt och är mer benägna att
handla i en butik med blå inredning (Chebat och Morrin 2007, s.195; Babin et al., 2003,
s.549). Det här skulle kunna visas i vårt resultat när det kommer till prisvärd och
betalningsvilja på bild nummer tre har den mättade bilden ett övertag på grund av de
starkare och varmare färgerna. Vid en jämförelse mellan de två bilderna går det att se en
tydlig skillnad i hur färgerna har påverkats av manipuleringarna. Det här visar att genom
att öka mättnaden i färgerna på en bild från en objektsbeskrivning ökar även kundernas
uppfattning om hur prisvärd de upplever bostaden, men även till viss del deras
betalningsvilja för bostaden.
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5.1.7 Sammanfattning av analyserna av t-tester
Vid påbörjandet av studien trodde vi att vi skulle se större skillnader mellan enkäterna
med originalbilderna och enkäterna med manipulerade bilder. Det visar sig att det finns
en del variabler med statistiska signifikanta skillnader som är intressanta. Dels för att vi
har hittat skillnader som stämmer överens med den tidigare forskningen inom ämnet
och dels för att vi har hittat skillnader som motbevisar den tidigare teorin. Det visar sig
att det även finns resultat som visar att det inte finns skillnader där det enligt teorin
borde finnas skillnader, vilket vi väljer att lyfta fram, eftersom det visar att teorin inte är
heltäckande inom det här ämnet.

5.2 Analys av korrelationsanalys
Korrelationsanalysen visar på samband mellan olika variabler vilket gör att det går att se
vissa samband mellan mönster mellan olika frågor. Det som visas är om respondenterna
har värderat svaren högt eller lågt på en fråga och om de har värderat svaren högt eller
lågt på en annan fråga och det blir en korrelation mellan variablerna. Alla korrelationer
är signifikanta på en 0,01 nivå och visar på korrelationer på >0,4. Korrelationsanalysen
är indelad efter teorin.
5.2.1 HSL och Känslor - Korrelationsanalys
Det som framkommer tydligt i korrelationsanalyserna är att ordparen gillar-ogillar och
attraktiv-oattraktiv har fått höga värden på svaren på samtliga bilder i alla de tre
enkäterna. Korrelationsanalysen visade på att svaren värderas lite högre när det kommer
till bilderna som är manipulerande jämfört med originalbilderna. Det här resultatet
stämmer överens med den tidigare forskningen speciellt när det kommer till Gorn et al.
(1997, s.5, 11-12, 16-19) resultat som visade att både högre ljusstyrka och högre
mättnad skapar en större gillakänsla. Även Valdez och Mehrabian (1994, s.398-399)
visade resultat på att ljusare och mättade färger var mer tilltalande. Geslin et al. (2016,
s.2, 4, 7) tar även upp att en högre ljusstyrka och en högre mättnad i färger leder till en
mer positiv känsla. En positiv känsla skulle gå att koppla ihop med dessa två ordpar,
eftersom om en positiv känsla för en bild/bostad uppstår är det troligt att det även ökar
attraktiviteten och gillakänslan för denna.
5.2.2 WTP - Korrelationsanalys
Variablerna prisvärd och betalningsvilja visade sig korrelera med varandra och visade
på ett positivt samband i samtliga tre enkäter och på alla tre bilderna. Det som är
intressant att se är att bild nummer tre i två av enkäterna har högst korrelationsvärde.
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Teorin visar med hjälp av Babin et al. (2003, s.549) undersökning att en blå inredning
leder till att respondenter reagerar mer positivt, är mer benägna att handla när det
kommer till en butik med blå inredning och det visar på större köpavsikter. Det som är
intressant med bild nummer tre är att bilden domineras av en soffa som är blå. Det var i
enkäten med originalbilden och enkäten med högre mättnad som bild nummer tre hade
högst korrelationsvärde. Det visar på att i enkäten med högre ljusstyrka försvagades
färgen blå så pass mycket att den inte längre spelade lika stor roll för respondenternas
betalningsvilja och hur prisvärd de uppfattade bostaden.

Bagchi och Cheema (2013, s.947, 955) tar upp det faktum att det finns relativt lite
forskning kring hur färger kan påverka betalningsviljan. Det som är intressant att se är
hur de har kommit fram till i sin undersökning att färgen blå i förhandlingar visar på en
större betalningsvilja. Samtidigt visar Bagchi och Cheemas (2013, s.955) undersökning
att färgen röd i auktioner ledde till att individer budade mer aggressivt och med större
hopp. I bild nummer två som hade störst korrelationsvärde i enkäten med högre
ljusstyrka, finns det röda inslag i gardiner, matta och kuddar. Det skulle kunna visa på
att den röda färgen gjorde sig bättre med en högre ljusstyrka och att det ledde till att
respondenterna uppfattade den bostaden som mer prisvärd och hade en högre
betalningsvilja än till bilden med den blå soffan. Alfnes et al. (2006, s.1050,1060)
menar dock att betalningsviljan kopplat till färgen röd påverkas av hur ljus eller mörk
den röda färgens upplevs. Vid en för ljus nyans av röd påverkas betalningsviljan
negativt. Det skulle egentligen innebära att bild nummer två med röda inslag skulle visa
på högst korrelationsvärde i enkäten med högre mättnad eftersom det leder till en
starkare och mörkare nyans av färgen. I enkäten med högre ljusstyrka försvagas istället
den röda färgen. Vårt resultat visar alltså på motsatsen till det som Alfnes et al. (2006)
kommit fram till.
5.2.3 HSL-Känslor-WTP - Korrelationsanalys
I enkäten med originalbilder och enkäten med högre ljusstyrka visade det sig att om
respondenter värderat svaret högt på ordparet gillar-ogillar eller attraktiv-oattraktiv så
har de även värderat svaret högt på frågan angående deras betalningsvilja för bostaden.
Tidigare studier har visat att ljusare färger dels skapar en nöjdhetskänsla men att de
även upplevs som mer avslappnade och skapar en högre gillakänsla (Valdez och
Mehrabien, 1994, s.405-406; Gorn et al.1997, s.16-18). Det skulle kunna vara en
anledning till varför det enbart finns positiva korrelationer på enkäterna med
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originalbilder och med högre ljusstyrka, eftersom enkäten med bilder med hög mättnad
uppfattas som mörkare och de här känslorna skapas inte på samma sätt som i de två
andra enkäterna där färgerna upplevs som ljusare. Forskning visar att färg kan skapa
positiva känslor som bidrar till försäljning och även kunders betalningsvilja eftersom
färg kan stimulera intresset och på så vis öka köpkraften för en produkt (Ares och
Deliza, 2010, s.93; Sliburyte och Skeryte, 2014, s.470-471; Funk och Ndubisi, 2006,
s.41).

5.3 Analys av klusteranalyser
Vi genomförde tre olika klusteranalyser, en på enkäten med originalbilder, en på
enkäten med bilder med högre ljusstyrka och en på enkäten med bilder med högre
mättnad. Vi kunde urskilja tre kluster i varje analys. I klusteranalys ett med
originalbilder hittade vi Medelmåttiga Margareta, Snåla Sofia och Ointresserade Olle. I
klusteranalys två med bilder med högre ljusstyrka hitta vi Medelmåttiga Mona,
Supersnåla Sune och Udda Ulla. I klusteranalys tre med bilder med högre mättnad
kunde vi hitta Rika Rickard, Röriga Rebecka och Vaga Veronika. Det vi ville se var om
klustren skiljer sig åt mellan bilderna med högre ljusstyrka och högre mättnad jämfört
med klustret med originalbilder.
5.3.1 Bild 1 - HSL – Känslor- WTP
Om vi jämför klustren som fått se originalbild ett med klustren som sett bild ett med
högre ljusstyrka hittar vi först Medelmåttiga Mona, som upplever bild ett med högre
ljusstyrka som avslappnad. Hon är i övrig neutral men är villig att betala för bostaden på
bilden. Supersnåla Sune upplever bilden som modern, attraktiv och han gillar den, men
anser att bostaden inte är prisvärd och han är inte villig att betala för den. Udda Ulla
tycker att bilden är modern men är sedan neutral i sin uppfattning om bilden i de övriga
frågorna. Det vi kan urskilja mellan de olika klustren för originalbild ett och bild ett
med högre ljusstyrka är att vi inte kan se någon tydlig skillnad mellan kvinnors och
mäns känslomässiga svar, eftersom både Snåla Sofia som sett originalbild ett, och
Supersnåla Sune, som sett bild ett med högre ljusstyrka, angivit att de upplever bilden
som modern, attraktiv och de gillar bilden. Ointresserade Olle däremot upplever bilden
som klassisk, oattraktiv och han gillar den inte. Vi kan alltså se att det finns både
likheter och skillnader i de känslomässiga svaren mellan män och kvinnor. Det här
stämmer överens med den tidigare forskningen då Valdez och Mehrabian (1994,
s.399,407) också har kommit fram till att män och kvinnor angav liknande svar på de
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känslomässiga frågorna. Ou et al. (2004a, s.234-235, 239-240) har i sin studie också
undersökt färgkänslor och menar att det är endast en liten skillnad mellan män och
kvinnors svar. Samtidigt menar Fortmann-Roe (2013, s.198-199) att kvinnor föredrar
färger med högre ljusstyrka och män föredrar färger med högre mättnad.

Det som sticker ut mest mellan originalbild ett och bild ett med högre ljusstyrka är att
Medelmåttiga Mona i ena klustret för bild ett med högre ljusstyrka är villig att betala för
bostaden på bilden med högre ljusstyrka vilket ingen av personligheterna i de tre
klustren för originalbild ett är villig att göra. Sliburyte och Skeryte (2014, s.468, 471)
skriver att färg i marknadsföring har visat sig kunna etablera känslor hos kunderna som
påverkar kundens beslut att köpa, vilket gör att försäljningen ökar, samt ökar
marknadsföringens effektivitet. En undersökning av Geslin et al. (2016, s.2, 4, 7) visar
på att färger med högre ljusstyrka skapar en positiv känsla och glädje vilket stämmer in
bra på Medelmåttiga Mona då hon anser att bilden är avslappnad och är också villig att
betala för den. Vi kan alltså se att om ljusstyrkan i bilden är högre ökar kundens vilja att
betala för bostaden än om ljusstyrkan är lägre.

I klusteranalysen med bilder med högre mättnad finner vi Rika Rickard som anser att
bild ett med högre mättnad är varm, modern, attraktiv och han gillar bilden. Röriga
Rebecka uppfattar även hon bild ett med högre mättnad som modern, avslappnad och
attraktiv och hon gillar bilden. Vaga Veronika upplever också bilden som modern. Om
vi jämför med klustren för originalbild ett kan vi se tydligt att personligheterna som fått
se bild ett med högre mättnad upplever den som mer modern, avslappnad, attraktiv och
de gillar bilden jämfört med personligheterna som fått se originalbild ett. Det här är
något som även Gorn et al. (1997, s.16-18) kommit fram till i deras studie att högre
mättnad på färger upplevs som mer avslappnade och skapar en högre gillakänsla. Även
Geslin et al. (2016, s.2, 4, 7) har visat i sin studie att färger med högre ljusstyrka och
mättnad leder till en mer positiv känsla och skapar en större glädje.

Personligheterna som sett bild ett med högre mättnad är mer villiga att betala och anser
att bostaden på bilderna är mer prisvärda än vad personligheterna som sett originalbild
ett anser. Där är det endast är Medelmåttiga Margareta som är neutral i sina svar
angående pris medan de andra två inte är villiga att betala eller anser bostaden som
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prisvärd. Störst skillnad finner vi för bild ett med högre mättnad där Rika Rickard
sticker ut.

Sammanfattningsvis kan vi se att ljusstyrkan och mättnaden i bild ett påverkar
kundernas uppfattning om bostaden. I en studie av Sliburyte och Skeryte (2014, s.469471) kom de fram till att färger kan påverka uppfattningen av pris och kvalité vilket
även vi har kommit fram till då kunderna är mer villiga att betala för bostäderna på
bilderna med ljusare och mer mättade färger.
5.3.2 Bild 2 - HSL -Känslor - WTP
Om vi jämför klusteranalysen med originalbilder med klusteranalysen med högre
ljusstyrka och tittar på bild två hittar vi först Medelmåttiga Mona som anser att bild två
med högre ljusstyrka är varm, klassisk och avslappnad. Hon gillar den inte speciellt
mycket och hon anser att bostaden på bilden inte är prisvärd och hon är inte villig att
betala för den. Supersnåla Sune upplever bilden som klassisk och oattraktiv. Han gillar
inte bilden särskilt mycket och han anser att bostaden på bilden inte är prisvärd och han
är inte villig att betala för den. Udda Ulla upplever bild två med högre ljusstyrka som
varm, avslappnad, attraktiv och hon gillar den. Hon anser att bostaden på bilden är
prisvärd och hon är villig att betala för den. Återigen kan vi inte se någon skillnad
mellan mäns och kvinnors svar på de känslomässiga frågorna precis som Valdez och
Mehrabian (1994, s.399,407) i deras studie och även Ou et al. (2004a, s.234-235, 239240). Både klustren för originalbild två och klustren för bild två med högre ljusstyrka
anser att bilden är varm, klassisk och avslappnad. Det vi kan urskilja är att klustren från
bild två med högre ljusstyrka anser att bilden är något mer avslappnad vilket stämmer
överens med Gorn et al. (1997, s.16-18) som i sin studie även kommer fram till att
högre ljusstyrka på färger upplevs som mer avslappnade.

I klusteranalysen med bilder som har högre mättnad hittar vi först Rika Rickard som
anser att bild två med högre mättnad är klassisk och avslappnad. Han gillar inte bilden
särskilt, men han anser ändå att bostaden på bilden är prisvärd och han är villig att
betala för den. Röriga Rebecka upplever bild två med högre mättnad som varm, klassisk
och avslappnad. Vaga Veronika uppfattar bilden som varm och klassisk men hon tycker
att den är oattraktiv och hon gillar den inte. Jämfört med klustren som sett originalbild
två är klustren som sett bild två med högre mättnad mer villiga att betala för bostaden,
framförallt Rika Rickard. Precis som de kluster som sett bilden med högre ljusstyrka har
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också de som sett bilden med högre mättnad upplevt bilden som mer avslappnad än de
som sett originalbilden. Det här stämmer överens med det Gorn et al .(1997, s.16-18)
kommit fram till att mättnaden i färgen gör att den upplevs som mer avslappnad.

Bild två uppfattades som varm, klassisk och avslappnad oavsett vilken bild som
personligheten i klustret har sett. Vi kan tydligt se att Udda Ulla som sett bild två med
högre ljusstyrka anser att bostaden är prisvärd och hon är villig att betala för den precis
som Rika Rickard som sett bild två med högre mättnad. Däremot har ingen i klustren
med originalbild två angivit att de anser att bostaden är prisvärd eller att de är villiga att
betala för den. Återigen är det bilderna med högre ljusstyrka och mättnad som kunderna
är mer villiga att betala för vilket stämmer med Sliburyte och Skeryte (2014, s.469-471)
uppfattning om att färg kan påverka uppfattningen av pris och kvalité.

5.3.3 Bild 3 - HSL -Känslor - WTP
Om vi jämför originalbild tre med bild tre med högre ljusstyrka så har vi först
medelmåttiga Mona som också hon upplever bilden som kall men modern. Mona tycker
att bilden är attraktiv och hon gillar den samt att bostaden på bilden är prisvärd och hon
är villig att betala för den. Supersnåla Sune upplever bild tre med högre ljusstyrka som
kall och han anser att bostaden inte är prisvärd och han är inte villig att betala för den.
Udda Ulla har uppfattat den här bilden med helt neutrala svar på samtliga frågor, både
de känslomässiga och prisfrågorna. För första gången kan vi inte se någon skillnad
mellan originalbild tre och bild tre med högre ljusstyrka. Både i klustren med
originalbilden och i klustren med bilden med högre ljusstyrka uppfattas bilden som kall
och modern. Vi kan heller inte se att det finns någon skillnad i betalningsvilja och hur
prisvärd bostaden uppfattas mellan bilderna som vi tidigare har kunnat se på bild ett och
två. Bild tre med högre ljusstyrka skiljer sig alltså inte åt jämfört med originalbilden
vilket talar emot den tidigare forskningen där bland annat Valdez och Mehrabian (1994,
s.398-399) som kom fram till att ljusare färger var mer tilltalande. Bild tre hade nyansen
blå med på bilden som har uppfattas som modern av många. Enligt Manav (2007, s.148)
undersökning så uppfattas färgen blå som modern och kopplades ihop med
vardagsrummet vilket var det rum som visades på bilderna.

Om vi jämför originalbild tre med bild tre med högre mättnad så hittar vi Rika Rickard
som anser att bild tre med högre mättnad är mycket varm och mycket modern. Han
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upplever också bilden som mycket avslappnad och tycker att den är mycket attraktiv.
Rickard gillar bilden mycket och anser att den är mycket prisvärd och är mycket villig
att betala för bostaden på bilden. Röriga Rebecka upplever bild tre med högre ljusstyrka
som ganska kall och klassisk. Hon anser att bilden är attraktiv och hon gillar bilden
samt anser att bostaden är prisvärd och hon är villig att betala för den. Vaga Veronika
upplever bild tre med högre mättnad som kall, modern, attraktiv och gillar bilden. Hon
är sedan neutral i sin uppfattning om hur prisvärd hon anser att bostaden är, samt i hur
villig hon är att betala för bostaden. Samtliga klustren som sett bild tre med högre
mättnad gillar bilden och anser att den är attraktiv jämfört med klustren för originalbild
tre där det inte är lika självklart. Tidigare forskning har påvisat detta eftersom bland
annat Valdez och Mehrabian (1994, s.398-399) kommer fram till att mer mättade färger
är mer tilltalande och Gorn et al. (1997, s.5, 11-12, 16-19, 220) menar att mer mättade
färger skapar en högre gillakänsla. Här kan vi tydligt se att mättnaden påverkar de
känslomässiga svaren som flera forskare (Gorn et al. 1997, s.19; Xin et al. 2004, s.456;
Suk och Irtels, 2010, s.11) har visat i sin forskning.

Bild tre med högre mättnad sticker ut då personligheterna är mer villiga att betala för
bostaden på bilden och ansåg att den var mer prisvärd än vad personligheterna som sett
originalbild tre men också bild tre med högre ljusstyrka. Bild tre med högre ljusstyrka
talar då emot den tidigare forskningen eftersom vi inte kan se någon skillnad mellan
betalningsviljan jämfört med originalbilden. Bild tre innehåller en soffa som är blå och
den färgen har enligt Babin et al. (2003, s.549) visat sig ökar köpkraften i butiker
inredda med den kulören. När vi manipulerat bilden och gjort den ljusare blir också den
blå färgen ljusare vilken kan vara orsaken till att bilden inte upplevs ha samma kvalitet
som bilden med högre mättnad där soffan får en mer mättad blå.
5.3.4 Sammanfattning av klusteranalyser - HSL-Känslor -WTP
Gao et al. (2007, s.223) beskriver relationen mellan färg och känslor som komplex och
de beskriver färgmodellen HSL som består av tre komponenter nyans, ljusstyrka och
mättnad. Den tidigare forskningen där flera forskare (Gorn et al. 1997, s.19; Xin et al.
2004, s.456; Suk och Irtels, 2010, s.13) visar att två av dessa komponenter, ljusstyrkan
och mättnaden påverkar känslor. Som vi kan se har ljusstyrkan och mättnaden påverkat
uppfattningen av bilderna på bostäderna till det positiva även i vår undersökning jämfört
med originalbilden. Det här visar sig i samtliga fall utom i bild tre där originalbilden
och bild tre med högre ljusstyrka fick liknande svar. Geslin et al. (2016, s.7) menar att
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högre ljusstyrka och högre mättnad skapar större glädje, vilket har visat sig i vår studie,
eftersom bilderna med högre ljusstyrka och högre mättnad har visat sig skapa en större
gillakänsla, känns mer avslappnande och är mer attraktiva. Sliburyte och Skeryte (2014,
s.469-471) menar att färg kan skapa positiva känslor som gör att försäljningen ökar. De
menar också att det är möjligt att färgen påverkar uppfattningen av pris och kvalitet.
Även Ares och Deliza (2010, s.930-932) menar att färgen har en betydande effekt på
kundernas betalningsvilja. Bagchi och Cheema (2013, s.947) menar å andra sidan att lite
är känt om hur färgen påverkar kundernas vilja att betala. Vår undersökning visar att
bilderna på bostäderna med högre ljusstyrka och högre mättnad uppfattas av
respondenterna som mer prisvärda och de är mer villiga att betala för bostäderna än för
originalbilderna. Det här betyder att ljusstyrkan och mättnaden i färgen påverkar
kunderna både känslomässigt och i deras WTP.

5.4 Bilder i marknadsföring
Vid genomförandet av experimentet uppmärksammades det att respondenterna la
mycket fokus på att titta bilden och läsa frågan, men inte så mycket tid på att läsa den
beskrivning som finns om bostaden som exempelvis var bostaden är belägen. Det här är
något som den tidigare forskningen kring bilder i marknadsföring av bostadsobjekt
också har observerat. Seiler, et al. (2012, s.19) tar upp hur 95,1 % av deras respondenter
först väljer att titta på bilderna innan de läst på om objektet och även att hela 40 % inte
ens väljer att läsa om objektet utan nöjer sig med att enbart titta på bilderna. Det här är
något som vi tydligt märkte under experimentets gång, nämligen att fokus låg på
bilderna och texten hamnade i bakgrunden och många respondenter läste inte på så noga
utan de la fokus på att göra en bedömning enbart utifrån bilden.
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6. Slutsats
Syftet med den här studien var att analysera hur HSL påverkar kundernas känslor av
interiörbilder i marknadsföring och hur det i sin tur påverkar kundernas betalningsvilja.

Vi har kommit fram till att ljusstyrka och mättnad i interiörbilder av bostäder påverkar
kundernas känslor för bostaden. Det i sin tur påverkar kundernas uppfattning om hur
prisvärd de upplever bostaden och deras betalningsvilja för bostaden. Vi kan se att
högre ljusstyrka och högre mättnad i färgerna på interiörbilder påverkar kunderna till att
uppfatta bostaden som mer attraktiv, de gillar den mer och anser att bilden är avslappad.
Det här leder till i sin tur till att kunderna anser bostaden som prisvärd. Kundernas
betalningsvilja visade sig även vara högre när bilderna var manipulerade. Eftersom
känslorna påverkas positivt av manipulationer påverkas även kundernas värdering av
bostaden. De värderar bostaden högre om bilderna skapar mer positiva känslor.

I figur 10 nedan sammanfattar vi vad vi kom fram till genom att koppla tillbaka till den
teoretiska modellen. De demografiska faktorerna valde vi att plocka bort ur figuren då
de var inget vi valde att lägga fokus på och vi kunde inte se några markanta skillnader
mellan män och kvinnors svar.
Färg

Sammanhang

Högre ljusstyrka
och mättnad

Interiörbilder i marknadsföring

Fysiska och Psykologiska
Uppfattning

faktorer
Attraktiv, gillar, avslappnad
Färgblinda(valdes bort)

Mer Prisvärd
och högre

Försäljningsintäkter

betalningsvilja

Figur 10(egen)
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6.1 Teoretiskt bidrag
Den tidigare forskningen fokuserar mycket på vad skillnaderna har blivit när färger har
manipulerats med ljusstyrka och mättnad. Skillnaderna har visat sig mellan den
manipulerade färgen och originalfärgen. Det vi har gjort i vår studie är att vi har inte
enbart jämfört original med det manipulerade utan vi har även jämfört de två
manipulerade, ljusstyrkan och mättnaden mot varandra. Precis som Labrecque (2013,
200) menar på att det är viktigt med mer forskning kring influenserna kring de här två
komponenterna.

Vi har samtidigt även visat på att med hjälp av att manipulera bilder med ljusstyrka och
mättnad går det även att påverka känslor vilket både Labrecque och Milne (2012, s.711)
och Panigyrakis och Kyrousi (2015, s.245) klargjort att det krävs mer forskning kring.
Där det går att se att vårt resultat korroborerar med flera tidigare forskares studier när
det kommer till påverkan på känslor (Xin et al., 2004, s.454; Ou et al., 2004a, s.238;
Gorn et al., 1997, s.16-18).

Studien bidrar även till forskningen dels när det kommer till färgens påverkan på
interiörbilder inom tjänsten för mäklarföretag. Det är något som Sliburyte och Skeryte
(2014, s.471) tar upp hur viktigt det är att förstå färgens betydelse inom olika typer av
marknadsföring för tjänster och produkter. Studien har även bidragit till forskning kring
hur ljusstyrka och mättnad i interiörbilder påverkar känslor som i sin tur kan ha en
påverkan på betalningsviljan som Singh (2006) pekat ut som ett område som kräver mer
forskning eftersom att forskningen inom det området är begränsad.

6.2 Praktiskt bidrag
Vi vill lämna ett praktiskt bidrag dels till fastighetsmäklarbranschen men också till alla
som arbetar med marknadsföring. Efter att vi undersökt hur ljusstyrka och mättnaden i
interiörbilder påverkar kunderna känslomässigt och hur det i sin tur påverkar deras
betalningsvilja kan vi se att bilderna med högre ljusstyrka och högre mättnad skapar en
större gillakänsla. Bilderna anses även vara mer attraktiva vilket leder till att kunderna
är mer villiga att betala för bostäderna på dessa bilder. Den här informationen är något
som alla inom marknadsföringen kan använda sig av för att påverka sina kunder
känslomässigt för att öka försäljningen. Ett tips till både fastighetsmäklarbranschen och
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till alla andra som använder sig av bilder i marknadsföring skulle därför vara att
använda sig av bra skärmar när de marknadsför sina bilder i exempelvis skyltfönster
samt ha en bra upplösning på bilderna. Ytterligare tips är att använda vältagna bilder
samt dyrare tryck då bilderna visas i tidningsannonser, broschyrer eller i
objektsbeskrivningar som mäklare använder sig av vid visning av bostäder.

Vi anser att det här är något som ska användas med försiktighet och i rätt typ av
marknadsföring eftersom det kan anses som etiskt fel att manipulera bilder i
marknadsföring. Det här för att påverka kunder och på så sätt öka försäljningen. Trots
det så är det ett ypperligt verktyg för att öka försäljningen av dyra produkter men även
också för att marknadsföra ett företags logotype eller olika varumärken.

6.3 Förslag till vidare forskning
Vår studie har visat på resultat som stämmer överens med den tidigare forskningen men
vi har också fått resultat som visar det motsatta mot vad den tidigare forskningen säger.
Hade vi genomfört en större och mer omfattande studie där fler respondenter hade
deltagit och svaren blivit mer generaliserbara hade vi kunnat falsifiera en del av det som
den tidigare forskningen visat på. Vår studie är dock begränsad och är inte tillräckligt
omfattande för att kunna gör det. Därför skulle det vara intressant om andra forskare
kunde replikera vår studie men då göra den mer omfattande med fler respondenter.

Gorn et al. (1997, s.19) och Xin et al. (2004, s.456) visar på att ljusstyrkan och
mättnaden i färgen påverkar känslor mer än vad nyansen gör. Vi har undersökt hur
ljusstyrkan och mättnaden separat i interiörbilder för att se hur de påverkar kundernas
känslor. Det skulle också vara intressant att se hur de skulle påverka om de undersöktes
tillsammans i en bild, att en bild manipuleras med både högre ljusstyrka och högre
mättnad.

Bagchi och Cheema (2013, s.947) och Sliburyte och Skeryte (2014, s.469) har båda
nämnt att det finns lite forskning kring hur färgen kan påverka kundernas köpbeslut. I
vår studie har vi sett att ljusstyrka och mättnaden i interiörbilder påverkar kundernas
betalningsvilja men vi har inte undersökt om färgnyanser påverkar betalningsviljan.
Sliburyte och Skeryte (2014, s.469-471) visar att färger påverkar kundernas köpbeslut
både i reklam, på shoppingplatsen och på produkter. Samtidigt visar Bagchi och
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Cheema (2013, s.947, 955) att färger påverkar betalningsviljan i auktioner och
förhandlingar. Det vore därför intressant att se om färgnyanser påverkar betalningsviljan
även i interiörbilder.
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Bilagor
Bilaga 1 - Bilder original
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Bilaga 2 - Bilder hög ljusstyrka

Bilaga 3 - Bilder hög mättnad
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Bilaga 4 - Enkätfrågor
Ålder
□ 18-30
□ 31-40
□ 41-50
□ 51-60
□ 61 +
Kön
□ Man
□ Kvinna
□ Vill ej ange
Inkomst före skatt per månad
□ 0 – 9 999
□ 10 000 – 19 999
□ 20 000 – 29 999
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□ 30 000 – 39 999
□ 40 000 – 49 999
□ 50 000 – 59 999
□ 60 000 – 69 999
□ 70 000 +
□ Vill ej ange
Är du färgblind?
□ Ja
□ Nej

Rangordna hur du uppfattar bilden utifrån dessa fem ordpar.
Varm – Kall
□ 1 – Mycket varm
□2
□3
□4
□ 5 – Mycket varm
Modern - Klassisk
□ 1 – Mycket klassisk
□2
□3
□4
□ 5 – Mycket modern
Avslappnad – Spänd
□ 1- Mycket spänd
□2
□3
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□4
□ 5 – Mycket avslappnad
Attraktiv – Oattraktiv
□ 1 – Mycket oattraktiv
□2
□3
□4
□ 5 – Mycket attraktiv
Gillar – Ogillar
□ 1 – Ogillar
□2
□3
□4
□ 5 – Gillar
Hur prisvärd anser du att bostaden är utifrån bilden?
□ 1 – Inte alls prisvärd
□2
□3
□4
□ 5 – Mycket prisvärd
Utifrån din uppfattning av bilden på bostaden – hur villig skulle du vara att betala
det angivna priset på bostaden om den i övrigt uppfyllde dina krav på en bostad?
□ 1 - Inte alls villig
□2
□3
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□4
□ 5 – Mycket villig
Bilaga 5 - Korrelationsanalys – Enkät originalbild
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VMmQEujoH5Q1bVL_nzRobf76bNTb2afmN
UMt0YOjrio/edit?usp=sharing
Bilaga 6, Korrelationsanalys – Enkät högre mättnad
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S484uoSoW4re3KnSJn3ARC7HXtNfCjhbMh
1Stp33IQo/edit?usp=sharing
Bilaga 7, Korrelationsanalys – Enkät högre ljusstyrka
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V_Fu-xXV_ZQIh0bwXgRDdq_Qo_2n3DvQzL2Sw0dWvo/edit?usp=sharing
Bilaga 8, T-test– Enkät Original och Hög ljusstyrka
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KkUg_ec5g3apRQOaWlpDAwPm3efxE3uf2h
GOMPUCkZ0/edit?usp=sharing

Bilaga 9, T-test Enkät Original och Hög mättnad
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NSCwrJO0hwDDAJSh_iXKVl35ykMkTPrlao
N5oHM5bdE/edit?usp=sharing
Bilaga 10, T-test Enkät Hög ljusstyrka och Hög mättnad
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1meqtLzmft2k7ilKB9nquhCoJpHL6MIKXS_9
XYCmYO7U/edit?usp=sharing
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Bilaga 11, Klusteranalyser
Final Cluster Centres
Klusteranalys enkät 1
Cluster
Ålder
Kön
Modern-Klassisk1
Avslappnad-Spand1
Attraktiv-Oattraktiv1
Gillar-Ogillar1
Prisvard1
Betalningsvilja1
Varm-Kall2
Modern-Klassisk2
Avslappnad-Spand2
Attraktiv-Oattraktiv2
Gillar-Ogillar2
Prisvard2
Betalningsvilja2
Varm-Kall3
Modern-Klassisk3
Avslappnad-Spand3
Attraktiv-Oattraktiv3
Gillar-Ogillar3
Prisvard3
Betalningsvilja3

1
1
1
3
3
4
3
3
3
4
2
3
3
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