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Sammanfattning 
 

Titel: Billigt eller dyrt, udda eller jämt? 
- Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay 
 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 
 
Författare: Lovisa Axenfalk Pettersson och Wilhelm Ericsson. 
 
Handledare: Jonas Kågström. 
 
Datum: 2018 - Maj. 
 
Syfte: Syftet är att undersöka hur prisprecisionseffekten i samband med Willingness to pay 

påverkar bostadstransaktioner. 
 
Metod: Kvantitativ metod, enkäter med experimentella inslag. 
 
Resultat och slutsats: Denna studies resultat visar att när det kommer till priser på 

bostäder, är det inte enbart priset som påverkar köpet och WTP.  Gällande det 
marknadsförda pris som lockar flest spekulanter, bör det antingen vara avrundat pris eller 
just below pris. Det mest ärliga marknadsmässiga priset är avrundat pris. Ett precist pris 
är det utgångspris, som anses vara satt av en seriös fastighetsmäklare och visar att 
fastighetsmäklaren är kunnig och sätter ett seriöst pris utifrån vad bostaden faktiskt är 
värd. Gällande vad som leder till det högsta slutpriset, kan det vara avrundat pris, precist 
pris samt just below pris. Varför resultatet av slutpriset skiljer sig åt är beroende på 
situationen på marknaden och tillgänglig information för köparen. 

 
Examensarbetets bidrag: Denna studie har bidragit med att skapa en ökad förståelse till 

personer som är delaktiga i en köpprocess utifrån prisprecisionseffektens prissättningar. 
Vidare är bidraget att människor påverkas av tillgänglig information, vilket påverkar 
köparens WTP och vad köpare anser om olika priser. Med kunskap från denna studie kan 
köpare av bostäder få en bättre förståelse för hur det marknadsförda utgångspriset kan 
påverka köparens WTP av bostaden de är intresserad av att köpa och den bostadens 
slutpris.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Studien fastställer att det finns flera möjligheter till fortsatt 

forskning. Det skulle kunna vara att studera prisprecisionseffekten i en verklig miljö. Att 
studera hur ankareffekten och prisprecisionseffekten påverkar varandra. Väva in andra 
prispåverkande faktorer än bara själva priset. Samt att vända perspektiv och utgå från 
säljaren istället.  

 
Nyckelord: Prisprecisionseffekten, WTP - Willingness to pay, avrundat pris, precist pris, 

just below pris, utgångspris och bostadstransaktioner. 

  



 

 
 

Abstract 
 
Title: Cheap or expensive, odd or even? 
- How the price precision effect, affects willingness to pay 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 
 
Author: Lovisa Axenfalk Pettersson and Wilhelm Ericsson. 
 
Supervisor: Jonas Kågström. 
 
Date: 2018 - May. 
 
Aim: The aim is to further investigate how the price precision effect associated with 

willingness to pay affects sales of real estate transactions.  
 
Method: Quantitative method through a survey with experimental elements. 
 
Result and conclusion: The results in the study indicates, regarding prices on the housing 

market, that it is not only the price that affects pursues and WTP. Regarding the marketed 
list price, which attracts the most potential buyers, they should either be a rounded or just 
below price. The most honest market price is a rounded price. A list price set at a precise 
price, is considered to be listed from a serious real estate broker. It also indicates that the 
real estate broker is knowledgeable and puts a serious price based on what the residence 
is actually worth. To get the highest selling price, it can be all of the price precision effect 
prices, rounded price, precise price or just below price. Why the result of the highest 
selling price differ, is depending on the situation on the market and available information 
for the buyer. 

 
Contribution of the thesis: The contribution for this study has been to create an increased 

understanding about the price precision effect and its prices for the persons involved in a 
buying process. Furthermore, the contribution is that people are influenced by available 
information, affecting the buyer's WTP and what buyers consider about different prices. 
With knowledge from this study, buyers can gain a better understanding of how the 
marketed list price may affect the buyer's WTP for the real estate they are interested in 
buying and its final selling price. 

 
Suggestion for future research: To summarize the possibilities for future research this 

paper suggests; to analyze the price precision effect from the sellers point of view. To 
analyze the price precision effect in a real setting instead, where actual transactions are 
being made. To further investigate the ratio between the anchoring effect with the price 
precision effect, and how they affect each other. The final suggestions for future research 
is to involve other aspects into the price precision effect, despite only the price, because it 
is not only the price that affects the house buying market. 
	
Keywords:	Price precision effect, WTP - willingness to pay, rounded price, precise price, 

just below price, list price and real estate transaction. 	
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

På den svenska bostadsmarknaden finns det en tradition att marknadsföra bostäder med avrundade 

priser. Men är det verkligen den bästa lösningen för att uppnå det högsta slutpriset, något de flesta 

säljare eftersträvar. På hemsidor med både aktuella försäljningar och tidigare sålda bostäder, 

framgår det tydligt att många fastighetsmäklare i samråd med säljaren marknadsför bostaden till ett 

pris precis under ett avrundat pris. Exempel på ett sådant pris är 2 995 000 kronor, för att köpare ska 

uppfatta priset billigare än vad det egentligen är. Frågan är om denna prissättningsstrategi påverkar 

köparens Willingness to pay1 utifrån vad tidigare forskning hänvisar till för att skapa en maximal 

WTP hos köparen?  
 

Tidigare forskning visar att det är helt fel strategi att använda sig av avrundat pris, vid 

marknadsföring av bostäder för att uppnå högre slutpris. Den forskningen har skett på andra 

bostadsmarknader än Sverige, vilket leder till att den svenska marknaden är i behov av ytterligare 

undersökning. Med en osäker svensk bostadsmarknad, där priserna inte längre springer iväg med 

budgivningar till bostadsrättsförenings rekord efter rekord, gäller det att skapa en marknadsföring 

med bästa möjliga förutsättningar, för att locka till sig presumtiva köpare.  
 

Bostadsmarknader i andra länder, förslagsvis USA, visar att budgivningsprocessen ser annorlunda 

ut, jämfört med Sverige. I vanliga fall marknadsförs bostäder i USA, till ett högt värde för att sedan 

avslutas med ett lägre värde. Medan i Sverige, är det vanligare att bostäder marknadsförs lågt och 

att en budgivning leder till att priset går upp (Hemnet, 2018b). Tidigare forskning är hämtad från 

den amerikanska bostadsmarknaden och är anpassad efter den marknaden. Det är således intressant 

att granska och se om denna studie kan leda till samma slutsatser, men med utgångspunkt från den 

svenska bostadsmarknaden.  
 

En avgörande faktor om en köpare väljer att köpa en bostad, efter att alla faktorer och önskemål är 

inkluderade, är bostadens pris. Det är köparens WTP som avgör vilken nivå priset högst får vara, 

för att affären ska vara aktuell att genomföra. Genom att studien kommer belysa utgångspriset, 

bildas en större förståelse för hur utgångspris kan komma att påverka köparens WTP. Att inneha 

kunskap om detta, kan påverka framtida bostadsförsäljningar. 

                                                
1 I denna studie benämns Willingness to pay för WTP. 
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Antalet fastighetsmäklare har ökat drastiskt sedan år 2000, vilket gör att det är av betydande vikt, att 

fastighetsmäklare inhämtar kunskap om denna problematik (FMI, 2018). Det är inte bara 

fastighetsmäklare, utan även människor som i framtiden kommer att sälja sina bostäder som 

kommer ha nytta av den kunskapen. Genom att uppmärksamma detta kan det komma till att bryta 

traditionen och skapa en ny bild gällande hur utgångspriser marknadsförs. 

1.2 Problemdiskussion 

Marknadsföring definieras i stora drag av Kotler, Armstrong och Parment (2011, s.10) likt en 

social- och chefprocess där individer och organisationer erhåller vad de vill och behöver, genom att 

skapa och utbyta värde med andra. I ett mindre företags kontext definierar Kotler et al. (2011, s.10) 

att marknadsföring handlar om att generera lönsamhet genom värdefulla kundrelationer. 

Marknadsföringen är viktig för att nå ut till potentiella köpare, samtidigt när forskning visar på att 

icke informerade köpare betalar ett högre slutpris, än informerade köpare (Wilhelmsson, 2008, 

s.475). Köpare påverkas av hur ett pris marknadsförs, men frågan är i vilken utsträckning kundens 

WTP påverkas utifrån ett precist pris, just below pris eller avrundat pris. Till exempel på 

bostadsmarknaden, där bostäder oftast marknadsförs med ett avrundat pris, är frågan om det är rätt 

marknadsföringsmetod utifrån köparens WTP för att maximera slutpriset av dessa 

bostadstransaktioner. 
 

Marknadsföringsmixen är enligt Kotler et al. (2011, s.59) ett taktiskt marknadsföringsverktyg en 

verksamhet använder sig av riktat mot kunderna för att skapa värde. Oftast använder sig företag av 

4P- modellen; pris, produkt, påverkan och plats. Pris har alltid varit en central del i marknadsföring, 

det mest grundläggande är vilket pris ett företag väljer att prissätta varan eller tjänsten för (Kienzler 

& Kowalkowski, 2017, s.101). I teorin finns det olika strategier för att påverka ett pris och olika 

strategier för att fastställa ett pris. Dessa strategier kallas för prissättningsstrategier. 

 

Dessa olika prissättningsstrategier Kotler et al. (2011, s.302-305) nämner är value-based pricing, 

när det i slutändan är köparen som avgör om ett pris på produkten är rätt eller inte. Sedan finns cost-

based pricing, handlar om att sätta priset på en vara utifrån de kostnader företaget har. Den tredje 

prissättningsstrategin Kotler et al. (2011, s. 315) nämner är price-adjustment strategies, vilket 

används och justerar priset utifrån kund- och situations skillnader. Vidare tar Hinterhuber (2008, 

s.42) även upp prissättningsstrategierna cost-based pricing samt competition-based pricing, vilka 

handlar om att sätta ett pris utifrån vad konkurrenter har för prisnivåer. Det sistnämnda Hinterhuber 

nämner är customer-value based pricing, vilket liknar value-based pricing definitionen genom att 
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det värde produkten eller servicen medför till kunden är den avgörande faktorn för priset i 

slutändan. 

 

Inom bostadsmarknaden, jämfört med andra försäljningsbranscher, är omsättningen av 

bostadstransaktioner ofta av stora transaktionsvärden. Beroende på vilken prissättningsstrategi som 

används vid marknadsföringen av bostadstransaktioner, kan det påverka köparens WTP. 

Prisbegreppen definieras av Mäklarsamfundet (2013a, 2013b, 2014, 2016) och kan vara exempelvis 

utgångspris, fast pris, budgivning, accepterat pris, slutpris samt lockpris. 

 

Köparens WTP är enligt Kalish och Nelson (1991, s.327) beroende av en varas utmärkande 

egenskaper. Dessa egenskaper är inte själva priset eller beroende av valet mellan köpeskilling och 

konsumentens WTP för den varan. Vidare definierar Kalish och Nelson (1991, s.328) att WTP 

innebär att varje kund har ett maximalt pris de är villiga till att betala för en vara, motsvarande 

varans värde för kunden. Att välja vilket prisbegrepp som ska användas vid marknadsföring av ett 

bostadsobjekt, utifrån olika prissättningsstrategier och WTP, kan kopplas till anchoring effect samt 

price precision effect. Loschelder, Friese, Schaerer och Galinsky (2016, s.1573) hävdar att ju mer 

precist priset är desto större ankareffekt har priset. Loschelder et al. (2016, s.1577) hävdar att ett 

precist pris, genererar högre bud än ett mindre precist pris, vilket för oss in på teorin om price 

precision effect.  

 

Prisprecisionseffekten är en prissättningsstrategi för att ta fasta på hur priset på en vara eller en 

tjänst marknadsförs, där fokus i denna studie ligger på bostadstransaktioner. Vidare utgår 

prisprecisionseffekten utifrån presenterade siffror, utan att beakta hur priset tas fram. Thomas, 

Simon och Kadiyal (2010); Wadhwa och Zhang (2014) fastställer att när ett pris sätts, kan priser 

sättas utifrån teorin om roundness price och precise price (avrundat pris och precist pris). Thomas et 

al. (2010, s.185) förklarar vidare att skillnaden mellan dessa priser ur ett 

marknadsföringsperspektiv, är hur det påverkar kundens uppfattning och WTP.  

 

Thomas et al. (2010, s.188) framhäver i sin studie angående bostadstransaktioner att personer 

uppfattar ett precist pris lägre, än ett avrundat pris, även om det precisa priset i själva verket är 

högre. Gällande definitionen är ett precist pris, ett pris utan avrundning, till exempel 467 kronor. Ett 

avrundat pris, är ett pris avrundat till närmaste heltal, exempelvis 500 kronor. Beroende på prisets 

storlek kan ett precist pris eller ett avrundat pris definieras olika, eftersom antalet värdesiffror oftast 

är färre i avrundat pris än i det precisa priset. Beracha och Seiler (2014, s.241) belyser även ett pris 

som är just below det avrundade utgångspriset. Just below priser sätts till exempelvis 9 995 kronor 
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istället för 10 000 kronor jämt, då varan anses vara billigare och därmed mer attraktiv för potentiella 

köpare. Detta har enligt Beracha och Seiler (2014, s.241) att göra med hur människans hjärna 

fungerar, hjärnan uppfattar och utgår från de första siffrorna, innan personen har läst eller hört hela 

priset. Vilket kan visa, i någon mening, på en psykologisk prissättning, även om det hör till en 

aspekt av ett avrundat pris. 

 

I tidigare forskning nämner Thomas et al. (2010, s.188) att prisprecisionseffekten påverkar köparens 

uppfattning gällande att ett precist pris värde, är lägre än det jämförbara avrundade priset. En viktig 

fråga i behov av mer forskning, enligt Thomas et al. (2010, s.188), är hur säljaren kan optimera sin 

försäljning av bostäder utifrån prisprecisionseffekten för att påverka slutpriset. Det fastställs genom 

att undersöka hur långt ifrån det precisa priset kan vara, med det jämförbara avrundade priset eller 

just below priset för att maximera slutpriset utifrån köparens WTP.  

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur prisprecisionseffekten i samband med Willingness to pay påverkar 

bostadstransaktioner. 

1.4 Avgränsning 

Denna studie kommer inte att behandla andra prispåverkande faktorer förutom de, kopplade till 

precisa priser, avrundade priser och just below priser. Den kommer inte att behandla priser från 

dagligvaruhandel eller detaljhandeln utan enbart behandla bostadstransaktioner. Med 

bostadstransaktioner menas varor bestående av stora ekonomiska transaktioner, vilka i detta fall är 

bostäder. Datainsamlingen kommer inte att inhämta data från juridiska personer eller ur 

fastighetsmäklarens perspektiv. 
 

Gällande forskningsmetod kommer studien använda sig av en kvantitativ forskningsmetod. Studien 

kommer inte att väga in säljarens perspektiv gällande WTP utan forskningen kommer baseras 

utifrån ett köparperspektiv. Detta är baserat på vad den tidigare forskning undersökt, vilket är 

utifrån bostadsköparen eller konsumentens perspektiv. Vidare kommer inte studien beröra hur 

inflation påverkar utgångspriset eller en bostads taxeringsvärde. Generellt kommer inte denna studie 

beröra hur själva priset sätts, eller vad som avgör att priset tillslut landar på en summa. Denna 

studie kommer att behandla frågorna i nästa skede, hur det marknadsförda priset påverkar slutpriset, 

köparens uppfattning och WTP. Vidare kommer studien inte beröra huruvida priset påverkas av 

antal dagar bostaden legat ute till försäljning eller hur många intresserade köpare, som deltagit i 
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budgivningen. Fokus kommer inte läggas vid en säljares Willingness to accept, utan enbart en 

köpares WTP.  
 

Arbetets undersökningsmetod kommer inte vara baserad på verkliga köpsituationer och värden för 

att fastställa WTP för precisa priser, just below priser eller avrundade priser utan endast hypotetiska 

värderingar av dessa prissättningar utifrån prisprecisionseffekten. Ingen vikt läggs vid hur stor 

ägarandel respondenten köpt eller sålt bostaden för. Priset, storleken eller tiden då affären 

genomfördes har ingen betydelse. Storleken i kvadratmeter, läget i fastigheten, område, popularitet, 

bostadsrättsföreningens ekonomi, stil på fastigheten m.m. har ingen betydelse eftersom det skiljer 

väsentligt i pris beroende på objektets storlek. Miljontals-, hundratals-, tiotals- och entalssiffran har 

ingen betydelse i avgörandet av prisprecisionseffektens metod. 

1.4.1 Begrepp kopplade till prisprecisionseffekten och WTP, vilka inte berörs 

Det finns förutom WTP, andra priskoncept som är liknande med WTP, till exempel referenspris, 

accepterat pris och värde (Le Gall-Ely, 2009, s.92). Denna studie kommer enbart att använda 

definitionen WTP för dessa olika priskoncept. 
 

Ett annat begrepp kopplat till avrundade priser och just below priser är Odd pricing eller Odd 

numbers utifrån Peev och Mayer (2017, s.673), vilka resulterar i att prislappen hamnar på $4,99, 

$119,95 etc. Allen och Dare (2004, s.696) kallar istället detta för charm pricing på 

bostadsmarknaden, för att visa på att detta fenomen inte är något ovanligt.  
 

Schindler och Yalch (2006, s.586) använder ett annat begrepp för precisa priser, vilket är Sharp 

numbers. Schindler och Yalch nämner vidare att Sharp numbers antas av konsumenter att vara 

objektiva, med en hög nivå av korrekthet. Sharp numbers kan således liknas med precisa siffror, 

men är inte en definition använd i denna studie. 

 

Price cluster är en grov prissättning, där bara en liten del av prisets fulla potential används vid 

fastställandet av priset (Palmon, Smith & Sopranzetti, 2004, s.116). Utifrån antagandet att 

näringsidkare, som inte har en klar prisuppskattning använder sig av grov prissättning då de inte kan 

uppskatta priset, vilket gör att detta även kan liknas en definition av avrundade priser. 
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1.4.2 Ankareffekten 

Ankareffekten även kallad förankringseffekten2 har många olika definitioner och begrepp. Det är ett 

viktigt begrepp kopplat till prisprecisionseffekten, men är inte en aspekt arbetet kommer fokusera 

på. För att förstå innebörden av prisprecisionseffekten och kunna sätta prisprecisionseffekten i ett 

sammanhang är en grundläggande förståelse för ankareffekten nödvändig. Enligt Tversky och 

Kahneman (1973, s.20) fattar människor sina beslut i många situationer utifrån ett första presenterat 

värde, vilket sedan justeras tills beslutet är taget och det värdet blir det slutliga värdet. Det första 

värdet, även benämnt startpunkten, kan utgå från själva problemet eller från en tidigare beräkning. 

Oavsett vad det första värdet beror på, är justeringarna efter det första värdet ofta bristfälliga. Det 

innebär att olika första värden genererar olika slutliga uppskattningar och beslut beroende på 

startpunkten och dess värde. Detta fenomen kallar Tversky och Kahneman (1973, s.20) för 

anchoring eller förankring. Vidare anser Tversky och Kahneman (1973, s.21) att denna förankring 

inte bara sker när ett givet första värde finns, utan även när en person baserar sin värdering på 

ofullständig bakgrundsinformation. Att justering sker från en startpunkt eller första värde, anser 

Tversky och Kahneman (1973, s.31) ofta sker vid numeriska värderingar med ett tillgängligt första 

värde. Att det sedan sker en förankring menar Tversky och Kahneman (1973, s.31) är positivt ur ett 

ekonomiskt perspektiv och vanligtvis effektivt, men att det leder till systematiska och förutsägbara 

fel.  
 

Kotler et al. (2011, s.317) förklarar ankareffekten utifrån reference prices, genom att det är det pris 

kunden bär med sig. Detta referenspris behöver inte vara kopplat till nuvarande prismarknad, utan 

kan baseras på tidigare priser eller liknande köpsituationer. Kopplat till referenspris fastställde 

Bucchianeri och Minson (2012, s.78) att när fastighetsmäklare rekommenderar ett underpris, vilket 

är ett pris lägre än referenspriset, förväntade sig fastighetsmäklaren att bostaden skulle säljas till ett 

lägre pris jämfört med referenspriset. När fastighetsmäklare istället rekommenderade ett överpris, 

vilket innebär att priset är högre än referenspriset, förväntade sig fastighetsmäklaren att bostaden 

skulle säljas till ett högre pris än referenspriset. Furnham och Boo (2011, s.35) anser att 

ankareffekten är en psykologisk effekt kopplat till hur ett tal undermedvetet används i kommande 

förhandlingar. I en bostadsaffär påverkar ankareffekten budgivningen och köparens WTP då 

Furnham och Boo (2011, s.35) hävdar att desto starkare ankare en köpare har, desto mindre benägna 

är de att frångå detta ankarpris. En annan aspekt Bucchianeri och Minson (2012, s.76) konstaterar är 

att ett högre utgångspris, är associerat med ett högre slutpris utifrån ankareffekten. Thomas et al. 

(2010, s.186, s.190) instämmer och menar att det marknadsförda utgångspriset fungerar som ett 

                                                
2 I denna studie kommer denna metod att benämnas ankareffekten. 
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ankare. Hur personer uppfattar ankaret påverkar i sin tur hur stor prisjustering köparen kommer att 

göra, sammankopplat till köparens WTP. Kopplat till ankareffekten och tillgängliga bevis kopplade 

till ankareffekten, föreslår Bucchianeri och Minson (2012, s.77) att husförsäljare skulle vinna på att 

sätta ett högre utgångspris. 
 

Utifrån Neale och Northcraft (1987, s.85) handlar det i denna psykologiska litteratur om att 

förankring och anpassning/justering sker utifrån en egen vald referenspunkt, vilket blir själva 

ankaret och väsentligt påverkar uppskattningar av värden. Det leder till att dessa 

värdeuppskattningar blir justerade bort från referenspunkten och det riktiga värdet för det värderade 

objektet. En annan definition av Furnham och Boo (2011, s.35) är att ankareffekten är det 

oproportionerliga inflytande av beslutsfattare att göra bedömningar kopplade till ett tidigare 

presenterat värde.  
 

Fishingbeteende är kopplat till ankareffekten enligt Bucchianeri och Minson (2012, s.77) och 

uppstår enligt Bokhari och Geltner (2011, s.653-654) när en säljare har sin bostad ute till försäljning 

en längre tid, för att locka till sig högre bud. Vilket inte är applicerbart på den svenska 

bostadsmarknaden, då antalet dagar en bostad ligger ute till försäljning snarare har en negativ 

påverkan på bostadens slutpris. Fishing kan liknas vid en kommande annonsering av ett 

bostadsobjekt på den svenska bostadsmarknaden, eftersom en bostad marknadsförs med lite 

information och bilder för att bara ge ett smakprov till potentiella köpare.  

1.5 Nyckelord 

Prisprecisionseffekten, WTP - Willingness to pay, avrundat pris, precist pris, just below pris, 

utgångspris och bostadstransaktioner. 

1.6 Bakgrund om bostadsmarknaden 

Gällande prissättning och prisbegrepp kopplade till bostadsmarknaden, finns det några väsentliga 

begrepp, vilka är viktiga för att skapa en förståelse för studien och begreppens innebörd. Dessa 

prisbegrepp är utgångspris, fast pris, budgivning, accepterat pris, slutpris samt lockpris. Utgångspris 

är enligt Mäklarsamfundet (2013b) ett bedömt marknadspris, en intressant aspekt är att 

utgångspriset är positivt associerad till antalet dagar bostaden ligger ute på marknaden och negativt 

associerad till antalet bostäder samtidigt ute på marknaden från fastighetsmäklarens egna kontor. 

(Palmon et al., 2004, s.116). Utgångspriset är det pris en säljare kan tänka sig acceptera att bostaden 

säljs för, vilket sedan blir själva slutpriset. Knight, Sirmans och Turnbull (1994, s.178) anser att 

köparens respons på utgångspriset är en stöttepelare, och kopplar utgångspriset till marknaden 
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utifrån köparens erbjudande och kan således användas för att tolka slutprisets utfall på marknaden. 

Fast pris är det marknadsförda pris bostaden kommer att säljas för, ingen budgivning eller 

prisförhandlingen kommer att ske och används oftast vid nyproduktion. 
 

Förhandling inom bostadsmarknaden kallas för budgivning, och kan utifrån Mäklarsamfundet 

(2016) antingen ske genom en sluten budgivning, då alla bud lämnas skriftligt inom en viss tid och 

öppnas sedan samtidigt, alternativt öppen budgivning då bud ges i en löpande tidsföljd och 

deltagarna kan buda över det senast lagda budet. Mäklarsamfundet (2013a) definierar accepterat 

pris, till det utgångspris angivet i annonsen för bostaden, säljaren är villig att sälja objektet för, 

baserat på fastighetsmäklarens värdering av bostaden. Utifrån 8§ Fastighetsmäklarlagen (2011:666) 

ska fastighetsmäklaren ta tillvara på “både säljarens och köparens intresse men inom ramen för 

god fastighetsmäklarsed ska fastighetsmäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska 

intressen”. Enligt Fastighetsmäklarinspektionen (2012) är det säljaren i samråd med 

fastighetsmäklaren som bestämmer hur en budgivning ska gå till. Säljaren är inte juridiskt bunden 

till hur personen väljer att genomföra budgivningen utan kan välja att ändra den under tidens gång. 

Varken köpare eller säljare är bundna till budet förens ett skriftligt köpeavtal upprättas utifrån de 

formkraven i 1§ 4 kap. Jordabalken (1970:994). Vilket i praktiken innebär att säljaren kan välja när, 

till vilket pris och till vem bostaden ska säljas. Slutpris, eller definierad köpeskilling enligt 1§ 4 kap. 

Jordabalken (1970:994) är det slutgiltiga priset på bostaden, angivet i det upprättade köpekontraktet. 
 

Lockpris benämner Mäklarsamfundet (2014) till det slutgiltiga pris på en bostad, markant högre 

eller lägre än det marknadsförda utgångspris, samt när säljaren sannolikt inte är villig att sälja 

bostaden för det marknadsförda utgångspriset. Det finns en psykologisk aspekt att marknadsföra en 

bostad under marknadspris. Ett lockpris kan hänföras till ankareffekten, då det är det första pris en 

bostadsspekulant ser. 
 

Oftast används utgångspriset på en bostad för att undersöka prismönster kopplat till prissättningen. 

Transaktioner på bostadsmarknaden innehåller två varianter av prissättningar, det marknadsförda 

utgångspriset och det förhandlade transaktionspriset, vilket är försäljningspriset (Palmon et al., 

2004, s.118). Utgångspriset ska fastställa ett bostadsvärde, samt har en avsikt att attrahera 

potentiella köpare, vilket gör att de ofta bara ses som en utgångspunkt i en förhandlingsprocess. 
 

Peev och Mayer (2017, s.676) anser att det är vanligare med just below priser än precisa priser i 

många länder. På fastighetsmäklares hemsidor, Hemnet, Booli m.m. marknadsförs priser ofta 

genom siffrorna 00, 50, 75, 90 och 95 följt av tre stycken nollor (000) efter miljontalets siffra och 
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hundratusentalets siffra. I vissa fall, men betydligt mer sällsynt, presenteras ett pris med 25 följt av 

tre stycken nollor (000) (Hemnet, 2018a). Hur ett pris definieras beror på många faktorer och 

synsätt, eftersom tidigare forskning definierar priser på olika sätt. I ett senare kapitel kommer denna 

studie att presentera definitionen av avrundat pris, precist pris samt just below pris kopplat till den 

svenska bostadsmarknaden enligt prisprecisionseffekten. 
 

Processen för att ett köp ska komma till skott har förändrats en del under det senaste året på grund 

av en svacka i bostadsmarknaden, delvis beroende på en hårdare reglering av finansinspektionen. 

Tidigare var det vanligast att utgångspriset ledde till en budgivning där priset ökade. På dagens 

bostadsmarknad är det vanligare att det inte förekommer någon budgivning utan snarare att det blir 

en förhandling av priset till en lägre prisnivå än utgångspriset (Hemnet, 2018a, 2018b). 
 

På den amerikanska bostadsmarknaden skiljer sig köpprocessen ofta från den svenska 

köpprocessen. Det är i USA vanligt att utgångspriset är högt värderat och snarare ses som en början 

på en förhandlingsprocess och de inkomna buden är ofta lägre än utgångspriset. Det leder till att det 

inte finns samma problematik med lockpriser som på den svenska marknaden. Genom att priser på 

bostäder ibland marknadsförs till ett lägre pris än vad marknadsvärdet för bostaden egentligen är, 

för att locka spekulanter och presumtiva köpare att delta i en budgivning.    
 

En dominerande hemsida för marknadsföring av bostäder är Hemnet (2018b). Det går att utläsa att 

bostäder marknadsförs enligt prisprecisionseffektens teori om avrundade priser, men att slutpriset 

för bostaden i slutändan, inte till övervägande del följer den teorin. Slutpriset är ofta en kombination 

av avrundat och precist pris. En budgivning leder ofta till att budgivare höjer varandras bud tills att 

endast en budgivare återstår och priset kan då sluta på ett precist pris eller ett avrundat pris 

(Hemnet, 2018b). 
 

Enligt Knight et al. (1994, s.178) finns det mycket tidigare forskning kopplat till relationen mellan 

utgångspris och slutpris på bostadsmarknaden. Dock anser Knight et al. (1994, s.178) att problemet 

med den tidigare existerande forskningen är att mycket av forskningen enbart fokuserar på köpare- 

eller säljarbeteende och inte orsaken till skillnaden mellan utgångspris och slutpris. 
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Tabell 1: Utgångspris till slutpris. 

Utgångspris Slutpris Prisprecisionseffekten 

3 195 000 3 600 000 Avrundat pris -> Avrundat pris 

4 395 000 4 600 000 Avrundat pris -> Avrundat pris 

4 525 000 5 610 000 Avrundat pris -> Precist pris 

4 575 000 4 720 000 Avrundat pris -> Precist pris 

5 900 000 6 250 000 Avrundat pris -> Avrundat pris 

2 495 000 2 745 000 Avrundat pris -> Precist pris 

3 095 000 3 535 000 Avrundat pris -> Precist pris 

4 990 000 5 450 000 Avrundat pris -> Avrundat pris 

(Egen)  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Price precision effect 

Prisprecisionseffekten är en prissättningsstrategi för att fastställa ett pris på en vara eller en tjänst. 

Prisprecisionseffekten tar inte hänsyn till hur priset tagits fram exempelvis vilken 

tillverkningskostnad, leveranskostnad, påslag eller utbud och efterfrågan som avgör vilken nivå 

priset sätts till. Prisprecisionseffekten syftar på hur priset marknadsförs utifrån om priset är precist 

eller avrundat enligt Thomas et al. (2010, s.175); Wadhwa och Zhang (2014, s.1172). 
 

När en vara säljs finns det olika teorier gällande hur ett pris ska sättas. Enligt prisprecisionseffekten, 

kan priset vara ett precist pris eller ett avrundat pris. Enligt Thomas et al. (2010, s.176) är det mer 

förekommande att när exempelvis bostäder, lyxiga bilar, båtar, flygplan etc. är ute till försäljning 

med ett högre värde, eller om priset är avsevärt högre än vardagliga produkter, marknadsförs priset 

enligt prisprecisionseffektens teori med avrundat pris. Avrundat pris är vanligt förekommande i 

både verbal och skriftlig kommunikation. Wadhwa och Zhang (2014, s.1173) instämmer att det är 

vanligare att människor hör och ser avrundade priser i samhället. Dessa avrundade priser används 

ofta som referenspunkter när människor pratar med varandra och leder till att människor lättare 

uppfattar avrundade priser. Vidare menar Wadhwa och Zhang (2014, s.1173) att när ett precist pris 

kommuniceras, uppfattar motparten det mer genomtänkt och det får således en annan innebörd för 

motparten. 

 

Thomas et al. (2010, s.175) var de första forskarna, vilka använde sig av begreppet price precision 

effect i sin forskning, men de kallar även denna metod för precision effect, vilket gör 

prisprecisionseffekten till ett relativt nytt begrepp. Loschelder et al. (2016, s.1573) har byggt vidare 

på Thomas et al. och kallar istället metoden för price precision. 
 

Wadhwa och Zhang (2014, s.1172) benämner denna metod för rounded price effect. Kohli och 

Mahajan (1991, s.347) anser att det är viktigt att sätta rätt pris på en ny produkt på marknaden, 

genom att använda conjoint analys. Kohli och Mahajan (1991, s.347) hänvisar till Mahajan, Green 

och Goldberg (1982, s.334) vilka anser att en betydande tillämpning av conjoint analys, är vid 

prisbeslut. Mahajan et al. (1982, s.334) anser vidare att price-demand relationship är viktigt. Price-

demand relationship är viktigt för att utveckla introduktion på marknaden och i efterföljande 

marknadspenetration. 
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2.1.1 Precisa priser  

Thomas et al. (2010, s.176) belyser att när personer på aktiemarknaden handlar med värdepapper, 

har värdepappersnamnet stor betydelse för hur personer uppfattar köpet. Detta genom att köparen 

uppfattar att företaget och författaren till namnet som mindre intelligent, om företagets namn är 

svårtolkat och svår uttalat. Med denna bakgrund kan liknelser dras till att personer har svårt att 

uppfatta stora priser som är precist skrivna, ett precist pris, då personer har svårt att uppfatta stora 

precisa priser. Detta resulterar i att köparen får en känsla av osäkerhet och kanske till och med att 

köparen väljer att avstå köpet. Det leder till att det är mindre vanligt att ett högre pris marknadsförs 

precist utan avrundas istället.  
 

Tidigare har ankareffekten nämnts, en psykologisk aspekt på hur personer uppfattar det 

marknadsförda priset, likväl att prisprecisionseffekten avspeglar hur personer uppfattar priset. 

Janiszewski och Uy (2008, s.126) instämmer att precisa priser har starkare ankareffekt, vilket 

innebär att mindre justeringar gällande pris behöver göras. Vid en förhandling om utgångspriset är 

ett precist pris att föredra. Om köparen uppfattar utgångspriset lågt, kommer personen att justerar 

priset lite, och de är mer trovärdigt att de accepterar utgångspriset. Köpare uppfattar att ett precist 

pris är lägre, än ett avrundat pris vilket gör att köpare är mer villiga till att köpa varan till 

utgångspriset eller nära utgångspriset (Thomas et al., 2010, s.188). Precisa priser visar på mer 

självsäkerhet och kompetens (Loschelder et al., 2016, s.1574). Från Long Island och Södra Florida 

fastställde Thomas et al. (2010, s.175) utifrån sin datasamling, att precist utgångspris leder till ett 

högre försäljningspris.  
 

En annan aspekt av precist pris är signalen det skickar till köparen, att säljaren är mindre flexibel 

och villig att nå en överenskommelse i en förhandling (Mason, Lee, Wiley & Ames, 2013, s.759). 

Precist pris kan även leda till att hus anses vara av högre värde (Beracha & Seiler, 2014, s.241). Mer 

precisa priser kan visa köparen att fastighetsmäklaren är kunnig gällande själva värdet på bostaden 

(Mason et al., 2013, s.759). Dock kan precisa priser framkalla osäkerhet hos köparen, vilket gör att 

köparen ser och uppfattar precisa priser lägre (Thomas et al., 2010, s.175); (Cardella & Seiler, 2015, 

s.33).   

2.1.2 Avrundade priser  

Cardella och Seiler (2015, s.33) visar utifrån tidigare datainsamlingar att utgångspriset på 

marknadsförda bostäder är, enligt prisprecisionseffektens metod, avrundade priser. Varför 

avrundade priser används på bostadsmarknaden, kan enligt Cardella och Seiler (2015, s.33) bero på 

(I) att tillgängligheten, utifrån köparens sökkriterier, ökar (II) och ger mer flexibilitet kring själva 
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priset (III). Det, i sin tur, visar på det faktiska värdet av huset och attraherar fler köpare. Det leder 

till bättre avslut på förhandlingar (IV) och irriterar inte köpare, vilka kanske ser precisa priser som 

ett manipulativt spel och trick för att locka dem till sig. Med avrundade priser (V) försöker 

fastighetsmäklare skapa en säkerhet hos en köpare gällande priset. 

2.1.3 Just below priser 

En annan aspekt som hör samman med avrundade priser men är en egen prissättning är just below. 

Just below pris innebär att priset sätts precis under ett avrundat pris. Tidigare studier av Peev och 

Mayer (2017, s.674) har visat att just below priser oftast anses vara lägre än avrundade priser och 

att just below priser är ett bevis på bra värde. Peev och Mayer (2017, s.676) hävdar att en just below 

prissättningen är en väl beprövad och effektiv metod för säljaren, då ett pris precis under ett 

avrundat pris, ger en bild att priset är billigare, än vad det faktiskt är. Kopplat till just below priser 

har den stora liknelser med charm pricing, det Allen och Dare (2004, s.699) hänvisar till i sin artikel 

till en forskare vid namn Georgoff (1971). Allen och Dare påstår att charm pricing blev populärt 

redan på 1800-talet, då forskare, genom den psykologiska aspekten av prissättningen, tog fasta på 

priset. En annan aspekt är att individer använder avrundade referenspunkter och uppfattar små 

avvikelser från dessa referenspunkter oproportionerligt stora.   

2.1.4 Precise price, Round price och Just below definitioner i siffror  

I prisprecisionseffekten är det vanligaste att forskare definierar priser genom antingen avrundat pris 

eller precist pris. Thomas et al. (2010, s.175) ger ett förslag, att vid marknadsföringen av en 

fastighet, kan ett avrundat pris vara $356 000 eller $364 000 och en precist pris vara $364 578.  
 

Loschelder et al. (2016, s.1573) definierar istället priser på fastigheter genom ett precist pris, 

exempelvis kan vara $799 800 och ett mindre precist pris istället exempelvis är $800 000. Peev och 

Mayer (2017, s.675) anser att ett avrundat pris är $365 000 och att ett precist pris är $365 578. 
 

Enligt Cardella och Seilers (2015, s.2) teori, om att priserna delas in ytterligare 2 dimensioner, 

genom att ett avrundat pris kan vara antingen $200 000, eller ett pris just below det avrundade priset 

exempelvis $199 000. Det precisa priset delas upp i ett högt precist pris och ett lågt precist pris, 

definieras $201 326 för ett högt precist pris och $198 674 för ett lågt precist pris. 
 

I USA brukar bostäder säljas med ett pris innehållandes sex stycken siffror. Därför har Beracha och 

Seiler (2014, s.238); Cardella och Seiler (2015, s.2) fokuserat på skillnaden i den siffran som anger 

tusentalet ($X000). Beracha och Seiler (2014, s.240-241); Cardella och Seiler (2015, s.2) anser, att 

vid avrundade priser är siffran för tusentalet antingen 0 eller 5 ($0000 eller $5000), vid just below 
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har siffrorna 4 eller 9 ($4000 eller $9000) och i det precisa priset har tusentalssiffran 1, 2, 3, 6, 7 

eller 8 ($1000, $2000, $3000, $6000, $7000 eller $8000). 
 

Palmon et al. (2004, s.118) definierar priser på bostäder som slutar med tre nollor (000) till att 

kallas even-ending och priser som slutar med 900 till att kallas just-below-even-ending. 

2.1.5 Förhållande mellan precist pris, avrundat pris och just below pris 

Wadhwa och Zhang (2014, s.1172) kopplar samman hur pris uppfattas av omgivningen genom att 

ett avrundat pris uppfattas genom känslor, när istället ett mindre avrundat pris styrs av kognition, 

vilket är en psykologisk samlingsterm för personens förmåga att lära, tänka och bearbeta 

information i hjärnan.  
 

Cardella och Seiler (2015, s.1) visar i sina resultat att utgångspriset och strategin bakom 

utgångspriset, påverkar förhandlingsprocessen. Speciellt visade Cardella och Seiler (2015, s.28) att 

ett högt precist pris leder till det högsta slutpriset. Beracha och Seiler (2014, s.253) hävdar istället 

att just below leder till det högsta slutpriset. Vilket Palmon et al. (2004, s.132) motsäger genom att, 

ett utgångspris satt till just below, är kopplat till ett lägre slutpris. Thomas et al. (2010, s.189) 

nämner att ett högre utgångspris, genererar högre WTP och att WTP är högre på precisa 

utgångspriser, än avrundade priser. Vidare tas det upp av Cardella och Seiler (2015, s.32), att 

utgångspris påverkar säljare och köpare olika, köpare erbjuder det lägsta första budet när priset är 

avrundat, medan säljare istället ger det lägsta motbudet när priset är just below. Samtidigt nämner 

Allen och Dare (2004, s.698) att ett högre utgångspris, genererar en ökning gällande det maximala 

pris, en säljare kan förvänta sig få erbjudet och betalt, men att ett högre utgångspris minskar 

troligheten att hitta en köpare, då det kan vara över köparens WTP. Thomas et al. (2010, s.175) 

menar att genom att förstå hur prisprecisionseffekten påverkar köparens WTP, har det inte bara 

väsentlig påverkan på köpar- och säljarbeteende, utan ger även nya insikter om de psykologiska 

orsakerna kring köparens WTP, utifrån prisprecisionseffekten. Något utmärkande för just 

bostadsmarknaden och dess prissättning, när det gäller utgångspris, är enligt Cardella och Seiler 

(2015); Allen och Dare (2004); Beracha och Seiler (2014), att det generellt är förhandlingsbart. 
 

Undersökningen av Cardella och Seiler (2015, s.32) har även kategoriserat prisprecisionseffektens 

priser i fyra kategorier. De är; rounded, just below, high precise och low precise. Resultatet från 

undersökningen visar att första budet avspeglas av vad det marknadsförda utgångspriset är. Är 

utgångspriset ett avrundat pris, kommer köparen att lägga det lägsta motbudet, vilket i senare skede 

kommer att rättas upp i nästkommande bud och då lägga ett högre bud. Är utgångspriset däremot ett 
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precist pris, resulterar det i högst motbud. Just below visar sig vara det minst lönsamma för en 

säljare, om målet är att få maximal vinst. Detta utgångspris, enligt just below modellen, resulterar i 

lägst motbud utan högre korrigering i efterföljande bud. Palmon et al. (2004, s.116) nämner att även 

om många bostäder är marknadsförda med ett utgångspris av ett just below pris, säljs bostäder 

marknadsförda med ett precist pris mycket snabbare och till ett högre pris.  
 

Loschelder et al. (2016, s.1574) menar att om priset är mer precist, har köparen en tendens att 

justera priset i mindre steg. Exempelvis om priset är $27 750, tenderar personer att justera ner priset 

$50 eller $250. Motsvarande om priset skulle vara ett avrundat pris och marknadsföras på $28 000, 

visar Loschelder et al. (2016, s.1574), att personer tenderar att justera priset med $500 eller $1000. 

Det kan finnas en förklaring till detta och det är att det uppstår en osäkerhet hos köparen, om det 

precisa priset är högt eller lågt (Thomas et al., 2010, s.176). 
 

För att koppla tillbaka till tidigare resonemang, att köpare uppfattar att ett precist pris är lägre än ett 

avrundat pris, menar Thomas et al. (2010, s.177) att ett precist pris avspeglar mer noggrannhet och 

aktsamhet. Det kan leda till att det precisa priset blir mer trovärdigt och i sin tur leder till ett mindre 

förhandlingsbart pris på grund av dess noggrannhet.  
 

Peev och Mayer (2017, s.674) motsätter sig tidigare resonemang, att just below skulle vara ett 

sämre alternativ. Eftersom köparen fokuserar på siffran längst till vänster, upplever de att priset är 

billigare, exempelvis $4.99 istället för $5. Priset kan uppfattas rabatterat eller att det skulle vara en 

bra affär. Dock anser Peev och Mayer att på bostadsmarknaden ger precist pris en fördel jämfört 

med avrundat pris, då köparen upplever att det är det rätta priset för bostaden. 
 

Vidare har Peev och Mayer (2017, s.675); Janiszewski och Uy (2008, s.126); Thomas et al. (2010, 

s.175); Wadhwa och Zhang (2015, s.1183) visat att prissättningen på precisa priser, eller priser som 

varken är definierade som avrundade eller just below, ger bättre resultat jämfört med avrundade 

priser. 
 

Enligt tidigare resonemang instämmer Loschelder et al. (2016, s.1573) att ett precist pris resulterar i 

högre bud. Janiszewski och Uy (2008, s.126) visade att ju mer precist priset är, desto högre slutpris 

leder det till. Cardella och Seiler (2015, s.1) anser även att ett precist pris ger minst procentuell 

rabatt från utgångspriset och att ett pris precis under ett avrundat pris ger störst rabatt i procent på 

just bostadsmarknaden. Thomas et al. (2010, s.177) fastställde att personer betalar mer för en bostad 

när den marknadsförs med ett precist pris och även prisförhandlar mindre.  
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Peev och Mayer (2017, s.675) anser att människor tenderar till att vara mer precisa, när de framför 

siffror av lägre värde och mindre precisa, när det handlar om siffror av högre värde. Det beror på 

enligt Thomas et al. (2010, s.177) att siffror med större precishet troligtvis skapar osäkerhet hos 

köparen. En annan enkel förklaring av Peev och Mayer (2017, s.675) är att människor helt enkelt 

inte orkar säga hela talet utan antingen avrundar talet uppåt eller nedåt. 
 

Tabell 2: Olika möjligheter av utgångspris och slutpris. 

Utgångspris/slutpris Avrundat pris Precist pris 

Avrundat pris 1 2 

Precist pris 3 4 

(Egen) 
 
Avslutningsvis visar denna tabell olika scenarion för hur processen kan börja och sluta, med fokus 

på avrundat pris och precist pris, på den svenska bostadsmarknaden. Utifrån statistik från Hemnet 

(2018a; 2018b) är alternativ 1 och 2 det vanligaste. Det förekommer en form av tradition att alltid 

marknadsföra objekt på den svenska bostadsmarknaden utifrån teorin avrundat pris, även om 

forskning visar på att ett precist pris ger bättre resultat (Peev & Mayer, 2017, s.675); (Janiszewski 

& Uy, 2008, s.126); (Thomas et al., 2010, s.175); (Wadhwa & Zhang, 2015, s.1183). Alternativ 1 

och 2 visar även på skillnaden i ett bostadsobjekts slutpris. Det är vanligt att en bostads slutpris är 

antingen avrundat eller precist. Detta beror på att en budgivning resulterar i ett annat pris än 

utgångspriset.  
 

Alternativ 3 och 4 är ovanliga på den svenska bostadsmarknaden. Till följd av att bostäder till 

största sannolikhet marknadsförs med principen avrundat pris. Det leder till att det är sällsynt att 

hitta bostäder med ett utgångspris efterliknande metoden om precist pris. Detta styrks av Thomas et 

al. (2010, s.176) genom att när varor med ett högt pris marknadsförs, görs det till avrundat pris. 
 

Det ska förtydligas att alternativ 1, 2, 3 och 4 är möjliga. Allt handlar om, vilket upplägg säljaren 

och fastighetsmäklaren kommer överens om och hur köpprocessen sedan fortskrider.  
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2.1.6 Coding frame - Prisprecisionseffekten 

Tabell 3: Prisprecisionseffekten enligt forskare. 

Begrepp - Pris 
precision 

Definition Forskare 

Price precision 
effect 

Precise price, Round price Thomas et al. (2010) 

Price precision More precise price, Less precise 
price 

Loschelder et al. (2016) 

Precision effect Precise price, Round price Thomas et al. (2010) 

Rounded price 
effect 

Rounded price, Nonrounded price Wadhwa och Zhang (2014) 

Charm pricing Charm price, Round number price Allen och Dare (2004) 

Conjoint analysis Pricing decision, Price-demand 
relationships 

Kohli och Mahajan (1991); Mahajan 
et al. (1982) 

List price strategy Rounded, Just below, High precise, 
Low precise 

Cardella och Seiler (2015) 

(Egen) 

2.1.7 Studiens definition av prisprecisionseffekten 

Med tanke på att många forskare definierar prisprecisionseffekten på olika sätt och använder olika 

begrepp, kan det uppfattas otydligt för läsaren. Denna studie kommer därför att definiera denna 

metod med utgångspunkt från tidigare forskning. 
 

Inom prisprecisionseffekten definierar studien dess prissättningar som precist pris (precise price), 

avrundat pris (round price) och just below, som är en psykologisk prissättning. Utifrån tidigare 

forskning finns det inom precist pris antingen högt precist pris (high precise price) eller lågt precist 

pris (low precise price).  
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Tabell 4: Sammanfattning av studiens definition. 

Definition Exempel 

Precist pris x x77 xxx kronor 

Högt precist pris 3 061 xxx kronor (I förhållande till 3 000 000 kronor) 

Lågt precist pris 2 937 xxx kronor (I förhållande till 3 000 000 kronor) 

Avrundat pris x 000 000 kronor 
x 100 000 kronor 
x 200 000 kronor 
x 300 000 kronor 
x 400 000 kronor 
x 500 000 kronor 
x 600 000 kronor 
x 700 000 kronor 
x 800 000 kronor 
x 900 000 kronor 

Just below/psykologiskt pris x x25 000 kronor 
x x50 000 kronor 
x x75 000 kronor 
x x90 000 kronor 
x x95 000 kronor 

(Egen) 
 
Ett precist pris är ett pris som visar på mer exakthet. Det precisa priset kan även delas upp i två 

kategorier, där ett högt precist pris är större än det avrundade priset och ett lågt precist pris lägre än 

det avrundade priset. Ett precist pris har inte ett 10-tusental börjandes med 00, 25, 50, 75, 90 eller 

95. I stora tal, där det kan handla om miljoner, har hundratalet, tiotalet och entalets siffror ingen 

betydelse, när ett precist pris definieras. Med andra ord är priser, som inte är definierade som 

avrundade priser eller just below priser, ett precist pris.  
 

Avrundat pris är ett pris som har avrundats för att upplevas enklare att förstå. Ofta avrundas ett högt 

pris så att 10-tusentalets nollor följs av nollor (x x00 000 kronor). Ett just below pris har stark 

sammankoppling med det avrundade priset och kan till viss del benämnas avrundat pris. Just below 

priset är satt för att upplevas lägre, än vad det egentligen är, just below är oftast lägre, än det 

avrundade priset. Ofta ses just below genom att 10-tusentalet är 25, 50, 75, 90 eller 95 följt av tre 

nollor. 
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Miljontalet och hundratusentalets siffror har ingen betydelse när talet definieras som avrundat pris, 

just below pris eller precist pris.  

2.2 WTP 

Gällande tidigare forskning kopplat till WTP, finns det flera förklaringar till dess innebörd och 

användning. Kalish och Nelson, (1991); Kohli och Mahajan, (1991); Wertenbroch och Skiera, 

(2002) definierar WTP till det maximala pris en köpare är villig att betala för en vara eller tjänst. I 

försäljningssituationer där ett skräddarsytt pris används, exempelvis vid försäljning av bostäder, är 

innebörden av WTP definierat till det maximala pris en konsument accepterar att betala för varan 

eller tjänsten, en mer aktuell förklaring (Le Gall-Ely, 2009, s.94). Detta till följda av att det ofta i 

dessa situationer enligt Le Gall-Ely (2009, s.94) ges ut mer individuell information om just den 

varan eller tjänsten.  
 

Knetsch och Sinden (1984, s.507) talar istället om att mäta en tillgångs värde för att mäta WTP 

utifrån två variabler, det maximala WTP, för att bibehålla tillgången och den minimala 

kompensationen, nödvändig för att acceptera dess förlust. Detta kan kopplas till Kahneman och 

Tversky (1979, s.274) teori gällande att människor normalt bildar sin WTP och preferenser utifrån 

resultatet av antingen vinst eller förlust, utifrån en tidigare referenspunkt. Referenspunkten är 

vanligtvis den normala tillgången, där vinster eller förluster fastställs utifrån beloppet betalt av 

köparen samt mottaget av säljaren. Utfallet av dessa förluster eller vinster kan således påverkas av 

liknande objekt till salu under samma tidsperiod eller förväntningar av köparen eller säljaren.  
 

Hanemann (1991, s.635) anser istället att det är två faktorer gällande prisförändringar, 

kompensation (C) och likvärdiga (E) variationer, vilka påverkar det maximala belopp av köparens 

WTP, eller det lägsta belopp personen är villig att acceptera för att sälja det. Något Kahneman och 

Tversky (1979, s.287-288); Brookshire och Coursey (1987, s.554) även nämner utifrån att 

människor kräver mycket mer kompensation för att ge upp en vara, jämfört med vad WTP är för att 

förvärva samma vara. Kohli och Mahajan (1991, s.348) menar vidare, att varje kunds maximala 

WTP fastställs av varje persons antagna nytta av produkten, i relation till priset och nyttan av 

respondentens mest föredragna produkt, bland alla liknande produkter i respondentens uppsättning 

av varor i undersökningen. Allen och Dare (2004, s.695) anser att fastighetsmäklaren sätter ett 

utgångspris lika med eller över säljarens reservationspris och är ett första erbjudande i 

förhandlingsprocessen. Köparen använder istället utgångspriset som ett kontroll pris vid sökandet 

efter objekt samt för att skapa ett värde och WTP för olika bostäder.  
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Homburg, Koschate och Hoyer (2005, s.24) belyser en annan aspekt kopplat till WTP, vilket är 

nöjdhet, något som utvecklas över tid. En första transaktion leder ofta till en lägre WTP, men ju fler 

gånger en konsument köper en speciell vara och är nöjd med den, desto mer kommer den köparens 

WTP att öka. Ekonomiska teorier enligt Ariely, Loewenstein och Prelec (2003, s.73) gällande 

värden, antar generellt att priser på tillgångar härstammar från underliggande fundamentala värden. 

Vidare menar Ariely et al. att ekonomer för mikroekonomiska aspekter antar att efterfrågekurvan 

för konsumentprodukter är konstant kopplad till värdet av nöjdheten kunden förväntar sig få av 

produkten. Ariely et al. (2003, s.74) anser att trots det råder otydligheter gällande tolkningen av 

efterfrågekurvor, är intuitionen gällande vad priser härleds ifrån, kraftigt förankrat i grundläggande 

värden. 
 

Kettle och Häubl (2010, s.150) menar att metakognitiva erfarenheter påverkar människors 

bearbetning av information, vilka påverkar värderingar och preferenser i många olika aspekter. När 

det kommer till just siffor, är det exklusivt kopplat till reflekterande och påverkas inte av 

metakognitiva processer. I själva verket visar forskning, enligt Kettle och Häubl (2010, s.150), att 

vissa siffror är mer fluent än andra och att egenskaperna hos dessa siffor genererar mer eller mindre 

gynnsamma metakognitiva erfarenheter och påverkar i sin tur bedömningar och val. Vidare nämner 

Kettle och Häubl (2010, s.150) att människor föredrar fluent numbers, vilka är siffror av summan 

25 och 10. Människor anser priser på produkter innehållandes dessa siffor som mer attraktiva, även 

om de är mer riskfyllda, än de övriga priser innehållandes övriga siffror, vilka benämns icke fluent 

numbers. 
 

Även om det enligt Le Gall-Ely (2009, s.102); Murphy, Allen, Stevens och Weatherhead (2004, 

s.314) finns många tidigare studier kopplade till WTP, refererar dessa till en speciell, av Harrison 

och Rutström (2002), där 39 liknande studier jämfördes, kopplade till metoder baserade på 

hypotetiska kontexter, vilken tydligt visar att hypotetiska värderingar är högre än verkligt värde. 

Även Paradiso och Trisorio (2001, s.1362) fastställde genom sina experiment att hypotetisk WTP är 

överskattad, jämfört med verkliga WTP i olika undersökningsmiljöer. Vidare fastställde Paradiso 

och Trisorio att olika settings gällande hur mycket information respondenten ges, påverkar 

resultatet både i verkliga och hypotetiska miljöer. Något deras undersökning speciellt visade, var att 

tydlig och klar information minskar skillnaden mellan hypotetisk och verklig WTP. Varför dessa 

betydande och väsentliga skillnader mellan WTP i hypotetiska eller verkliga värden, fastställer 

istället Völckner (2006, s.147) är beroende av om respondenten behövde betala det angivna priset 

eller inte. Något Breidert, Hahsler och Reutterer (2005, s.3) nämner, är skillnader mellan revealed 
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eller stated preferenser. Enligt Ariely et al. (2003, s.74) finns det psykologiska bevis, som tyder på 

att dessa preferenser kan manipuleras av normgivande faktorer. De normgivande faktorerna kan 

vara framing, förändringar i val kontexten, eller förekomsten av tidigare signaler eller ankare. Alla 

nämnda faktorer sammanfattas, genom att de beror på konsumentens brist på information. Något 

även Paradiso och Trisorio (2001, s.1362) fastställde genom att människors preferenser påverkas av 

bristen på information och förståelse för varans egenskaper. Paradiso och Trisorio anser därför, att 

en lämplig metod för att fastställa människors preferenser och WTP, bör skapa och innehålla ett 

sammanhang. Detta sammanhang ska innehålla tydlig och relevant information för att lyckas 

fastställa exakt och verklig WTP. 

2.2.1 Metoder för att fastställa WTP 

Fastighetsvärderingar och dess WTP kan inte beräknas lika exakt, jämfört med andra varor, vilket 

Palmon et al. (2004, s.118) menar kan bero på flera faktorer. Bostäder är inte lika homogena, 

jämfört med andra varor och kan därför inte jämföras på samma sätt, vilket gör att exakta 

värdeuppskattningar inte kan ges på samma sätt som andra marknader kan. Det är även relaterat till 

att olika bostäder har olika väsentliga faktorer, vilka påverkar värdet på olika sätt. Att bostäder inte 

säljs lika ofta, påverkar även den aktuella prisuppfattningen, eftersom det tidigare priset bostaden 

såldes för, sällan kan användas för att ge en exakt uppskattning av priset och bostadens värde, inför 

den nya försäljningen. Vilket i slutändan leder det till att den speciella beskaffenheten av bostäder 

och brist på exakta likheter, leder till en relativt oelastisk utbuds- och efterfrågan funktion och i 

slutändan gör WTP svårt att mäta.  

2.2.2 Definition av olika metoder för WTP 

Beroende på vilken undersökningsmetod, som används för att värdera WTP utifrån Le Gall-Ely 

(2009, s.102) leder till skillnader i utfallet av WTP i metoderna. Det menar Le Gall-Ely, beror på 

om det är en hypotetisk undersökning, där inget riktigt köp genomförs, eller om det är en strategisk 

undersökning, där både enkäter samt motivationsfaktorer vägs in. Vidare nämner Le Gall-Ely 

(2009, s.92) att mätmetoder för WTP påverkas av oförutsägbara över- eller undervärdering av 

varans WTP. 
 

Enligt Murphy et al. (2004, s.313) resulterar enkätundersökningar, kopplade till att fastställa 

korrespondentens preferenser och egna värderingar av WTP för en hypotetisk vara, både när det 

gäller själva priset och själva varan i sig, till ett mycket högre värde jämfört med verkligheten. 

Skillnader mellan verkligt värde och fastställt värde utifrån undersökningen benämner Murphy et al. 

(2004, s.313) till hypotetisk partiskhet/skevhet. Enligt Murphy et al. (2004, s.314) finns det inte 
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någon fastställd orsak till utfallet av denna partiskhet/skevhet eller en specifik metod för att justera 

undersökningens resultat mot verkligheten och det faktiska värdet. Brookshire och Coursey (1987, 

s.556) anser istället att människors WTP, i en undersökningssituation, understiger det faktiska 

värdet och efterfrågan jämfört med en normal köp situation. 
 

Völckner (2006, s.138) har även i sin undersökning visat på skillnad mellan hur en hypotetisk eller 

verklig undersökningsmiljö påverkar WTP genom fyra olika metoder. WTP var alltid högre i de 

hypotetiska undersökningarna. Däremot föreslår Völckner (2006, s.142) att i ett hypotetiskt 

sammanhang, bör resultatet av WTP antas vara övervärderat mellan 15 - 30 % beroende på använd 

metod. 
 

Vickreyauktioner är en annan metod för att fastställa WTP och genomförs genom att stängda bud 

från alla budgivare samlas in samtidigt. Den person som lägger det högsta budet måste köpa 

produkten till det näst högsta budets pris. Målet med Vickreyauktioner är att försöka få budgivare 

att avslöja sin sanna WTP, genom att budgivarna måste köpa produkten om de vinner auktionen och 

det vinnande budet avgör inte slutpriset utan WTP (Vickrey, 1961, s.20). 
 

Wertenbroch och Skiera (2002, s.4) hänvisar istället till Becker, Degroot och Marschak’s (1964) 

studie, gällande metoden BDM-lotterier, där varje respondent är ombedd att direkt ange det 

maximala pris han eller hon är WTP för produkten. Själva slutpriset är sedan slumpmässigt 

fastställt, utifrån alla de inlämnade priserna köparna är WTP för varan. Om det fastställda priset är 

lägre eller lika med det pris respondenten angav, måste respondenten köpa varan till det dragna 

fastställda slutpriset. Är priset högre än det vad personens WTP var, får personen inte köpa varan. 
 

Enligt Völckner (2006, s.139) avspeglar inte budgivningsmetoder naturligt konsumenters WTP i 

normala köpmiljöer. I normala fall finns det för det mesta obegränsat utbud av varor. I 

budgivningsprocesser tävlar budgivarna med varandra om samma vara. I dessa förhållande kan 

därför personens sanna WTP för varan även påverkas av personens mål att vinna budgivningen och 

erbjuda det högsta priset (Wertenbroch & Skiera, 2002, s.13). Thomas et al. (2010, s.187) nämner 

även, att när det finns flera budgivare på samma objekt, kan WTP påverkas mer av själva tävlingen 

budgivning medför, än utgångspriset. 
 

Bucchianeri och Minson (2012, s.77) anser att en typisk bostadsförsäljning börjar med en auktions 

liknande process, då en eller flera intresserade spekulanter lägger ett bud utifrån utgångspriset. 

Utifrån tidigare forskning menar Bucchianeri och Minson att auktioner, vilka öppnar med ett lägre 

utgångspris, genererar fler antal bud, vilket i sin tur leder till att slutpriset blir högre. 
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En annan aspekt kopplat till budgivning är begreppet herding beteende, vilket enligt Banerjee 

(1992, s.798) innebär att de första intresserade spekulanter, som startar budgivningen visar genom 

sitt bud att ett specifikt föremål är prissatt på rätt nivå. Det leder sedan till att andra intresserade 

följer efter, då människor tenderar att göra som andra människor gör. Bucchianeri och Minson 

(2012, s.83) menar att det enda bevis på herding i fastighetssammanhang kommer från anekdoter 

vid budgivningskrig på extremt heta marknader. 
 

WTP kan även fastställas genom faktiska marknadstransaktioner eller från enkäter (Wertenbroch & 

Skiera 2002, s.2). De faktiska marknadstransaktionerna anser Wertenbroch och Skiera vara 

drivande med hög extern giltighet, eftersom riktiga försäljningar undersöks och observeras under 

realistiska marknadsföringsmix förhållande. Dock visar denna typ av statistik bara på att en köpares 

WTP är minst lika högt som slutpriset och att de personer som inte köpte varan har ett lägre WTP 

än slutpriset, vilket leder till att köparens exakta WTP förblir okänd. Att undersöka 

marknadstransaktioner är inte genomförbart på nya produkter eftersom det inte finns någon tidigare 

försäljningsstatistik att utgå ifrån. Neoklassisk teori enligt Murphy et al. (2004, s.320) visar även att 

om få liknande varor/ersättningsvaror finns, kommer respondent att visa ett högre WTP. Något även 

Breidert et al. (2005, s.22) nämner, genom att det ofta är svårt att fastställa WTP på en okänd vara. 
 

Völckner (2006, s.138); Wertenbroch och Skiera (2002, s.2) tar upp är även upp metoden conjoint 

analys, vilket även kan användas på nya varor, när WTP ska fastställas utifrån information kopplat 

till preferenser och nytta, exempelvis produktegenskaper eller pris. Personens WTP fastställs utifrån 

respondenternas värderingar och rankning i olika frågeställningar. Völckner (2006, s.138) nämner 

betydande och avgörande skillnader mellan WTP hos olika respondenter, om det framförda priset 

var hypotetiskt eller verkligt. Skillnaden mellan verklig och hypotetisk WTP menar Völckner 

(2006, s.138) har att göra med, om det kräver någons slags betalning eller inte vid undersökningen. 
 

Slutligen finns modellen för priselasticitet och efterfrågekurvan, som är traditionellt använd för att 

fastställa ett pris. Enligt Le Gall-Ely (2009, s.93) kan den även visa på vad många köpares WTP är 

för en vara och dess angivna pris. Detta genom att studera WTP hos köpare, som accepterar att 

betala priset Q (CAP=p) eller ett högre pris, Q (CAP > p) för att fastställa kvantiteten (Q) på varor 

köparna betalat för det slutpriset. Genom att först samla ihop köpares WTP och det angivna priset 

eller mer, det avslöjar efterfråge- och priselasticitetkurvan, vilken prissättning som troligtvis 

kommer ge maximal vinst. Att ha kunskap om en köpares WTP är en central del, när det kommer 
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till prissättning (Jedidi & Jagpal, 2009, s.37). Att ha en gedigen process för att mäta en köpares 

WTP är enligt Völckner (2006, s.137) också avgörande vid utformandet av en optimal prissättning. 

2.2.3 Coding frame – WTP 

Tabell 5: Forskares definition av WTP. 

Begrepp – WTP Definition Forskare - Referens 

Willingness to pay: allmän 
definition 

Det maximala pris en köpare är 
villig att betala för en vara eller 
tjänst 

Kalish och Nelson 
(1991); Kohli och 
Mahajan (1991); 
Wertenbroch och Skiera 
(2002) 

Willingness to pay: i 
försäljningssituationer där ett 
skräddarsytt pris används, ex. 
bostadsförsäljning 

Det maximala pris en konsument 
accepterar att betala för varan eller 
tjänsten 

Le Gall-Ely (2009, s.94) 

Willingness to pay: 
prisförändringsfaktorer 

WTP påverkas genom 
kompensation (C) och likvärdiga 
(E) förändringsfaktorer 

Hanemann (1991, s.635) 

Value of assets WTP fastställs genom att mäta en 
tillgångs värde. 

Knetsch och Sinden 
(1984, s.507) 

Gains and losses Människor bildar WTP genom 
preferenser utifrån resultatet av 
antingen vinst eller förlust från 
tidigare referenspunkt 

Kahneman och Tversky 
(1979, s.274) 

Reference point En normal tillgång där vinst eller 
förlust fastställs genom betalt eller 
mottaget beloppet 

Kahneman och Tversky 
(1979, s.274) 

Reservation price Maximal WTP fastställs av 
antagen produktnytta i relation till 
priset och nytta av liknande mest 
föredragna produkt  

Kohli och Mahajan 
(1991, s.348) 

(Egen) 
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2.2.4 Studiens definition av WTP 

Vad tidigare forskning nämnt, är att definitionen av WTP som skiljer sig beroende på situation men 

även undersökningsmetod. Eftersom bostadsmarknaden är en egenartad marknad jämfört med andra 

köpmarknader, är en kombination av tidigare forskares definitioner av WTP relevant. Dels 

fastställas WTP utifrån det maximala pris en köpare är villig att acceptera och betala, eftersom det 

oftast sker någon slags förhandling mellan köparen och säljaren innan slutpriset fastställs. Även det 

faktum, att WTP fastställs ur en tillgångs värde vägs in, då olika faktorer som exempelvis kvm, 

läge, skick etc. påverkar en bostads värde och en köpares WTP, negativt eller positivt.  
 

Att människor anser att det är dyrare att lämna ifrån sig en produkt jämfört med att förvärva den är 

också relevant, eftersom en bostad ofta innehåller sentimentala värden för säljaren, som köparen 

inte har. Att även väga in den antagna nyttan en bostad, jämfört med andra liknande bostäder 

påverkar ett högre eller lägre WTP beroende på vilka andra jämförelseobjekt bostadsmarknaden 

består av. Även det faktum att metakognitiva erfarenheter påverkar preferenser och bedömningar, är 

relevant vid ett bostadsköp och köparens WTP, eftersom det ofta sker mycket övervägande innan ett 

bud läggs och en försäljning genomförs. Sedan är en viktig aspekt att ta med i beräkningen det 

faktum, att hypotetiska värderingar av WTP ofta genererar ett högre värde än det verkliga värdet. 

Eftersom det är svårt att göra en undersökning för att fastställa WTP vid en bostadsaffär, där 

respondenten behöver betala det verkliga värdet, då det är höga belopp det handlar om vid 

bostadsförsäljningar, är det svårt att fastställa WTP i en verklig undersökning. Dock är en viktig 

aspekt gällande att WTP påverkas av tillgänglig information något som definitivt påverkar WTP av 

en bostad eftersom det är ett stort beslut för människor att köpa eller sälja en bostad vill de veta all 

information som finns tillgänglig innan affären genomförs. Eftersom det finns många olika metoder 

för att fastställa WTP, påverkas utfallet och resultatet olika, beroende på använd metod. Beroende 

på vad metoden fastställt för WTP, påverkar således utfallet av priset och gällande om priset anses 

vara ett avrundat, just below eller ett precist pris.  

2.3 Samband mellan WTP och prisprecisionseffekten 

Gällande prisprecisionseffekten och WTP så finns det ett samband mellan dessa och hur de 

påverkar bostadstransaktioner. 
 

Prisprecisionseffekten handlar att priser sätts utifrån att antingen vara ett avrundat pris exempelvis 2 

000 000 kronor, ett pris som är just below på exempelvis 1 995 000 kronor eller ett precist pris på 

till exempel 1 987 000 kronor, en tabell över hus dessa tre olika prismodeller mer exakt definieras 

hittas i kapitel 2.1.6. WTP handlar istället, om att fastställa det maximala pris en köpare är villig att 
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betala för en bostad. Det slutliga priset på en bostad, fastställs således utifrån utgångspriset, som 

sedan påverkas av en köpares WTP, vilket fastställer vad det faktiska slutpriset sedan blir. 
 

Utan att sätta prisprecisionseffekten och WTP i ett samband är det svårt att fastställa vad som är det 

optimalaste utgångspriset, vilket av precist pris, avrundat pris eller just below pris leder till det 

högsta slutpriset, eller vilket pris som är marknadsmässigt bäst utifrån köparens WTP. 

Prisprecisionseffektens olika prissättningar påverkas av de olika aspekter, vilka även påverkar 

köparens WTP. Eftersom bostadsmarknaden är en egenartad marknad av bostadstransaktioner, 

jämfört med andra köpmarknader, leder det till att en kombination av tidigare forskares definitioner 

av WTP och prisprecisionseffekten för att förstå dess samband.  
 

Prisprecisionseffekten ↔ WTP = Bostadstransaktioner.   
 

Ett slutpris utifrån prisprecisionseffekten kan leda till olika priser beroende på vilket marknadsfört 

utgångspris bostaden har. Innan ett slutpris fastställs och en försäljning genomförs måste det finnas 

minst en intresserad spekulant, intresserad av att köpa bostaden. Det är i denna del WTP kommer in 

i bilden, för att fastställa vad slutpriset på bostaden blir måste köparens WTP fastställas för ta reda 

på hur mycket spekulanten eller spekulanterna max vill betala för den bostaden. Utan att väga in 

sambandet mellan prisprecisionseffekten med WTP är det svårt att avgöra hur försäljningar 

påverkas.   
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3. Metod 

3.1 Metodval 

I tidigare forskning inom prisprecisionseffekten, är den vanligaste metoden statistisk undersökning 

eller enkäter med experimentella inslag. Baserat på nedanstående tabell, kommer metoden för denna 

studies undersökning replikera tidigare studier. Varför, är för att kunna dra paralleller och hitta 

likheter mellan resultaten och ställda frågor. Alternativt analysera om resultatet skiljer sig åt, och i 

sådant fall undersöka orsaken till differensen. 

 

Tabell 6: Tidigare forskares metodval. 

Genomförd metod i tidigare forskning Antal genomförda i tidigare forskning 

Flera undersökningar = 23 st. 

En undersökning = 15 st. 

Enkäter med experimentella inslag = 12 st. 

Enkät = 1 st. 

Experiment = 10 st. 

Statistik = 15 st.  

Verklig transaktion = 12 st. 

Hypotetisk transaktion = 20 st. 

Både påhittad och verklig transaktion = 6 st. 

(Egen) 
 

Med stöd från teorin, kommer forskningsmetoden för studien vara enkäter med experimentella 

inslag (Thomas et al., 2010); (Loschelder et al., 2016); (Mahajan et al., 1982); (Kalish & Nelson 

1991); (Hinterhuber, 2008); (Peev & Mayer, 2017); (Völckner, 2006); (Kahneman & Tversky, 

1979); (Janiszewski & Uy, 2008); (Mason et al., 1982); (Tversky & Kahneman, 1973); (Neale & 

Northcraft, 1987). Metoden kommer enbart bestå av en undersökning på grund av tillgänglig tid och 
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studiens omfattning. Studien kommer även baseras på hypotetiska transaktioner, vilket många 

tidigare forskare även använt, till följd av att det har att göra med stora transaktionsbelopp och är 

således i princip omöjligt att genomföra en liknande undersökning baserat på verkliga transaktioner.  
 

Undersökningsdesignen för studien kommer till följd av detta baseras på undersökningar i form av 

webbenkäter för att lättare kunna besvara studiens uppställda syfte. Denna studie kommer att skicka 

ut enkäten elektroniskt via plattformen Facebook. Elektroniska enkäter är en vanlig metod vid 

användande av enkätformulär (Bryman & Bell, 2005, s.161).  
 

Denna undersökning består enligt Edling och Hedström (2003, 16) av två olika variabler, dikotom 

samt diskret variabel. Dikotom variabler tillhör de frågorna gällande kön, om de är boende i 

Stockholm samt om de deltagit i en bostadsaffär tidigare. Dessa frågor antas kunna ha två värden, ja 

eller nej. Diskret variabler innebär istället att ett påståendes besvaras utifrån fördefinierade värden, 

vilket övriga frågornas variabler består av. Vidare enligt Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, 

Näswall och Sverke (2017, s. 32) är de dikotoma variablerna direkt observerbara variabler, eftersom 

de direkt avser att mäta fenomenet utifrån den ställda frågan och kallas således för manifesta 

variabler. De resterande diskret variabla frågorna i webbenkäten hänförs istället av Berntson et al. 

(2017, s.32) till övriga fenomen, vilka är icke direkt mätbara och kallas för latenta variabler. Dessa 

försöker spegla något icke mätbart och göra det mätbart genom att göra diskreta variabler till 

manifesta variablerna i enkätfrågorna. 
 

I praktiken innebär det att ställda frågor försöker fastställa respondentens egen uppfattning kring 

avrundade priser, precisa priser och just below priser på bostadsmarknaden. Berntson et al. (2017, 

s.33) menar vidare att dessa kan användas omväxlande, genom att ställa liknande frågor med olika 

ankarpris eller genom svarsalternativ bestående av olika priser. De ställda frågorna och dess svar 

kan bestå enligt Berntson et al. (2017, s. 36) av varians, vilket innebär en variation i den latenta 

variabeln. Kovarians, andelen av variationen två av variablerna har gemensamt. Samt korrelation, 

vilket är den standardiserade kovariansen. 
 

Webbenkäter är tidsbesparande till följd av att datainsamlingen genereras snabbare samt är mindre 

kostsamt (Robson, 2011, s.249). Det är betydligt lättare att nå ut till en större målgrupp, samtidigt 

och på mindre tid. Därför har webbenkäten utformats tydligt för att frågorna ska vara självklara och 

för att frågor hos respondenten inte behöver uppstå (Bryman & Bell, 2005, s.162-163). 
 

Bryman och Bell (2005, s.163) beskriver att när enkäter skickas ut, är det svårt att veta att rätt 

person besvarar enkäten. Skickas enkäten exempelvis till en chef, kan det hända att den personen 
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delegerar ansvaret till någon annan som istället får genomföra enkäten. Detta minimeras i denna 

studie, eftersom svaren inte behöver inhämtas från en specifik respondent eller en specifik 

yrkeskategori. Webbenkäten har delats i olika grupper på Facebook med olika ändamål och 

medlemmar för att nå ut till olika respondenter och låtit det avgöra själva urvalet. Att delta har 

således varit helt valfritt och anonymt för varje respondent.  
 

Vid utformandet av undersökningens webbenkät har hänsyn tagits till Bryman och Bells (2005, 

s.168) tips om hur en utformning av en enkät ska vara. Således har en tydlig struktur av frågorna 

genomförts. Enkäten ska samtidigt uppfattas kort och tunn. Målsättningen är att frågorna ska vara 

enkla att förstå och besvara. Detta för att respondenten inte ska få en uppfattning om att frågorna är 

för tidskrävande eller kräver mycket engagemang, för att minimera bortfallet. Enkäten är även 

utformad på ett sätt att den ska se “tät” ut (Bryman & Bell, 2005, s.168), genom att skapa en 

uppfattning om att typsnittet, radavståndet och marginalerna är mindre.  
 

Vidare gjordes ett val gällande webbenkätens utformning, att införa en kort introduktion. Den är 

tänkt att inte påverka eller färga respondentens svar mot en annan riktning, om respondenten skulle 

ha mer förkunskap om prisprecisionseffekten och WTP, än vad respondenten hade innan 

introduktionen. En kort introduktion, istället för en fyllig introduktion, valdes för att utgå från 

respondentens egen intuition, kunskap, tankar och värderingar. Huvudfokus hos respondenten ska 

således baseras utifrån ställda frågor och inte information om bakomliggande teorier och begrepp. 

Detta leder till att enkätens utformning blir lättare och luftigare, samt uppfattas mindre, genom att 

studien utesluter stycken med mycket informativ text. 

3.1.1 Enkätens uppbyggnad 

För att kunna avgöra respondentens uppfattning kopplade till de latenta frågorna, krävs det att 

samtliga frågor är av samma karaktär (Berntson et al. 2017, s.36). Därför kommer varje fråga bestå 

av sex stycken svarsalternativ, respondenten kommer endast att kunna välja en av dessa sex 

svarsalternativ. Bryman och Bell (2013, s.664) benämner detta radio buttons, respondent väljer ett 

svar genom att klicka i en cirkel med en punkt. Varför sex stycken svarsalternativ är valt, har dels 

sin grund i ta bort en neutral mittpunkt enligt Berntson et al. (2017, s.116), respondenten måste 

antingen välja ett positivt eller negativt svar. Sedan beror det på att detta leder till, vad studien 

kallar för 2+2+2. Förklaringen till detta är att det finns 2 svarsalternativ för precist pris, 2 

svarsalternativ för avrundat pris samt 2 svarsalternativ för just below pris. Varje presenterad fråga 

kommer att vara obligatorisk för respondenten att svara på. Vidare har enbart vertikala svar använts, 
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baserat på att respondenterna uppfattar vertikala svar lättare, än horisontella (Bryman & Bell, 2005, 

s.168). 
 

Det finns enligt Berntson et al. (2017, s.56) fyra olika designstudier. Studien ska beskriva nuläget i 

form av hur olika prissättningar påverkar bostadsmarknaden. Därför är aktuell designstudie, 

tvärsnittsstudie, den som är applicerbar för denna studie. Eftersom att bara en mätpunkt är aktuell 

för alla respondenter. 
 

Som tidigare nämnts mäter frågorna latenta variabler, därför är varje fråga enligt Berntson et al. 

(2017, s.95) en enskild indikator och en del av ett mått. Utfallet av respondenternas svar genererar 

sedan ett mått på den latenta variabelns begrepp. Det innebär att om den latenta variabeln avgör 

måttet för huruvida respondenterna väljer precisa priser, avrundade priser eller just below i de olika 

ställda frågorna. Till följd av detta är varje fråga är formulerad genom ett påstående enligt Berntson 

et al. (2017, s.95) Ett fåtal frågor är sedan uppbyggda genom intervallskalor (Bell, 2006, s.139; 

Berntson et al. (2017, s.37). Då ska respondenten svara på frågan utifrån en skala från 1 till 6. 

Anledningen är att skalan visar var och hur respondenten förhåller sig till ett påstående. På tre 

frågor finns det tre stycken skalor i en, alla tre skalor består av samma fråga, men det finns tre 

stycken olika skalor att besvara. Det finns även fyra stycken nominalskalfrågor enligt Berntson et 

al. (2017, s.37), vilka är de demografiska introduktionsfrågorna, kön, ålder, om respondenten är 

bosatt i Stockholm och om respondenten har varit delaktig i en bostadsaffär tidigare. Genom att 

dessa demografiska frågor ställs först har webbenkäten en fastställd frågeordning. Detta för att 

kunna styra vilka frågor respondenten ska svara på och när, då vissa frågor kan påverka svaret i 

efterföljande fråga. Anledningen till detta är för att skapa en mer trovärdig och tillförlitlig 

undersökning och resultat. Beroende på att respondenterna förmodligen har någon form av 

förkunskap om en bostadsaffär, men även tidigare preferenser gällande pris på en bostad, beroende 

på var respondenten bor. Även om respondenterna har svarat att de inte är bosatta i Stockholm eller 

inte har varit delaktig i en bostadsaffär tidigare, är deras svar relevant för resultatet.   

 

Vidare är webbenkätens utformning att endast en fråga, förutom de demografiska frågorna och de 

frågor innehållandes intervallskalor, visade per sida (Bell, 2006, s.143). Anledningen till denna 

uppbyggnad är för att försöka hindra att respondenterna går tillbaka och ändrar tidigare svar, även 

om det är möjligt i enkäten. Intervallskala innebär enligt Edling och Hedström (2003, s.17); Bell 

(2006, s.139) att svaret på en fråga rangordnas mellan olika intervaller där skillnaderna antas vara 

lika stora i verkligheten, vilket i praktiken innebär att det finns en korrelation i den bemärkelsen att 

orden är varandras motsats. Varje ställd fråga består som tidigare nämnts enbart av en fråga, för att 
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minimera det Berntson et al. (2017, s.109) kallar dubbeltydiga frågor, för att minimera risken att 

respondenten enbart håller med den ena frågan. 
 

Enkäten har utformats med slutna frågor, vilket innebär att respondenten kommer att få ett antal 

svarsalternativ att välja mellan. Något som skapar en fördel hos respondenten, då det kräver mindre 

engagemang när respondenten har svarsalternativen framför sig och inte behöver fundera på ett eget 

svar. Genom slutna frågor, behöver inte svaren kodas i analysfasen (Bryman & Bell, 2013, s.665). 

Detta sparar tid och minskar risken för fel vid bearbetning av data, genom att ett program fastställer 

respondenternas svar. 
 

När frågorna för denna undersökning skapades, utformades frågorna utefter olika tidigare nämnda 

teman i teorin och forskningen. Dessa teman är pris, intryck/uppfattning/ marknadsföring, seriositet 

samt WTP. Ordningen för när frågorna ställs är, som tidigare nämnts, förbestämd till följd av att 

vissa frågor, behöver ställas före andra. Frågeordning kommer däremot inte att följa ett av dessa 

teman åt gången, för att minska risken att skapa en ankareffekt kopplad till tidigare fråga inom 

samma tema.  
 

Varje respondent kommer att besvara varje fråga, inga filterfrågor kommer således användas i 

denna undersökning (Bryman & Bell, 2013, s.664). Anledningen till detta val, är för att varje fråga 

är relevant för utfallet och att jämförelser och paralleller ska kunna genomföras i resultatet, 

beroende på hur respondenterna besvarar frågorna. Exempelvis om det finns en korrelation mellan 

de respondenter boendes i Stockholm kontra de respondenter boendes någon annanstans och 

därmed undersöka hur respondenternas svar skiljer sig åt beroende på var de bor. 
 

För att kunna svara på enkäten behövs ingen tidigare kunskap om bostadsmarknaden. Respondenten 

behöver ingen information angående de bostadsobjekt, presenterad i frågorna. Respondenten ska 

besvara varje fråga utifrån egna tankar och värderingar, och ska fastställa hur respondenten 

påverkas av priset och uppfattar priset. Det ska förtydligas att det inte finns något rätt eller fel i 

frågorna. Vilket även introduktionen är tydlig med för respondenten: “Du behöver ingen kunskap 

om de fiktiva objekten utan ditt svar ska utgå från priset i frågan och ditt svar blir således utifrån 

dina egna preferenser. Det finns inget rätt eller fel, svaret du ger blir hur du själv uppfattar 

priserna.” 
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3.2 Urval 

Gällande urval har det enligt Bryman och Bell (2013, s.190) skett ett icke-sannolikhetsurval till 

grund av att vissa individer har större chans att bli valda jämfört med andra, beroende på om 

individen är medlem eller inte, i de olika grupper där enkäten delats på Facebook.  
 

Även om inget urval skett, gällande var respondenten är bosatt eller om personerna har varit 

delaktig i en bostadsaffär tidigare, har priserna i undersökningen baserats på priser från 

bostadsmarknaden i Stockholm. 
 

Genom att göra en prisavgränsning, leder det till att frågorna, mer liknar varandra, gällande det 

faktiska priset och således kommer inte storleken på priset bli en avgörande faktor för resultatet. 

Denna avgränsning hör samman med den information inhämtad från Hemnet och presenterad i 

tidigare teori. Skulle en jämförelse genomföras utifrån en bostad med 2 rum och kök med en annan 

bostad bestående av exempelvis 10 rum och kök kan bostadens utgångspris i förhållande till 

prisprecisionseffekten påverka resultatet, då tidigare forskning visar på att desto högre pris, desto 

mer avrundas priset (Thomas et al., 2010, s.176). Anledningen till att urvalet är preciserat utifrån 1-

2 rum och kök är att priset håller sig inom en specifik pris ram. 

3.2.1 Urvals- och Samplingsfel 

Det genomförda icke-sannolikhetsurvalet påverkar urvalet. Enligt Bryman och Bell (2013, s.191) 

har varje enhet av populationen inte lika stor chans att kunna delta i undersökningen. Även om ett 

urval genomförts, finns det risk för att studien får ett skevt och icke representativt urval (Ekström & 

Larsson, 2010, s.94). 

3.2.2 Bortfall 

När en surveyundersökning genomförs anser Bryman och Bell (2013, s.202) att det är viktigt att 

väga in att alla personer som tagit del av enkäten, kanske inte väljer att besvara den. I alla 

undersökningar förekommer det bortfall (Ekström & Larsson, 2010, s.94). Berntson et al. (2017, s. 

50) menar att det både finns externt bortfall, när en individ inte deltagit överhuvudtaget, samt 

internt bortfall, när en respondent inte valt att besvara samtliga frågor i enkäten. Det externa 

bortfallet går inte att beräkna procentuellt, eftersom enkäten skickats ut via plattformen Facebook. 

Det går till följd av detta inte att avgöra hur många personer som sett webbenkäten men inte valt att 

besvara den. Däremot har ett internt bortfall i två av frågorna i enkäten skett med 0,83 %, en person 

av 121 respondenter har inte besvarat två olika frågor. Bryman och Bell (2005, s.122) menar att det 

är allt vanligare att bortfallet ökar vid surveystudier. För att minska bortfall föreslår Bryman och 
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Bell (2005, s.165) att ett förklarande introduktionsbrev av syftet för undersökningen ska skickas 

med undersökningen, något denna studie delvis har följt, enligt vad som tidigare förklarats i 3.1.1 

enkätens uppbyggnad. Vidare nämner Bryman och Bell (2005, s.165); Berntson et al. (2017, s.51) 

att enkäten ska vara kort och snabb att besvara för respondenten. Enkäten ska även innehålla tydliga 

instruktioner med en attraktiv layout, vilket enkäten för denna studie tagit hänsyn till och vägt in vid 

utformandet av enkäten. 

3.3 Datainsamling 

Denna studie kommer att samla in data genom metoderna för sekundärdata och primärdata. Med 

sekundärdata menas, att studien samlat in information dokumenterad i skrift (Bryman & Bell, 2005, 

s.231). Dessa källor är böcker, studentlitteratur, internet och vetenskapliga artiklar. Majoriteten av 

källorna till detta arbete är hämtad från vetenskapliga tidskrifter. Olika sökmotorer, i form av 

databaser, har använts för att hitta dessa vetenskapliga artiklar. De nyttjade databaserna är Google 

Scholar, Discovery på Högskolan i Gävle, DiVA och Academic Search Elite. Den största delen av 

använda internetsidorna är anpassade för fastighetsmäklarbranschen, dessa sidor är 

Fastighetsmäklarinspektionen, Mäklarsamfundet, aktuella lagrum och praxis utifrån 

fastighetsmäklarbranschen samt Hemnet. 
 

När sökningar efter vetenskapliga artiklar ägt rum i tidigare nämnda databaser har bland annat dessa 

sökord använts “price precision effect”, “price precision”, “precision effect”, “list price”, 

“Willingness to pay”, “round price”, “precise price”, “Selling price” och “Real Estate”. Resultaten 

har varit varierande i antal sökträffar. I databasen Google Scholar har sökordet “price precision 

effect” inbringat 77 st. träffar, när “price precision” genererade 400 stycken träffar. 
 

Vid genomförandet av denna studie har två stycken forskare kontaktas, vilka forskat inom det 

berörda ämnesområdet prisprecisionseffekten. Dessa två forskare är Mario Kienzler från 

Department of Management and Engineering, Linköping University och Manoj Thomas från 

Johnson Graduate School of Management, Cornell University, Ithaca, New York.  
 

Detta arbete har även inhämtat källor i form av vetenskapliga artiklar skrivna av tidigare studenter, 

dessa examensarbeten är hämtade från databasen DiVA. Arbetet kommer inte att referera till dessa 

examensarbeten på grund utav att det är svårt att bedöma om huruvida validiteten och reliabilitet är 

trovärdig. Därför har dessa studier, i form av examensarbeten endast använts för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar. 
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Det finns fördelar med sekundärdata jämfört med primärdata. Fördelarna är att det kan spara både 

tid och pengar. Inhämtad information är oftast av hög kvalitet och har större möjlighet att göra 

analyser i form av subgrupper, tvärkulturella och longitudinella analyser (Bryman & Bell, 2005, 

s.232). Dock finns det även nackdelar i form av att de författare, vilka använder sekundärdata inte 

är bekant med materialet, datamängdens komplexitet och det går inte att kontrollera kvaliteten på 

datamängden (Bryman & Bell, 2005, s.236). 
 

Med primärdata menas att information samlats in genom en egen undersökning, i studiens fall, 

webbenkätformulär med experimentella inslag. Det är tidskrävande och kostsamt att samla in 

primärdata (Bryman & Bell, 2005, s.162). Beslutet att samla in aktuell information via en 

webbundersökning, är till följd av att internet genererar större möjlighet att nå fler respondenter, 

vilka kan besvara enkäten. 

3.4 Analysmetod 

3.4.1 Faktoranalys 

Inom statistisk-matematisk analys finns verktyget faktoranalys för att hitta bakomliggande faktorer, 

vilka kan förklara interkorrelationerna i matriser (Befring, 1994, s.139); (Spssakuten, 2011). En 

faktoranalys är ett bra hjälpmedel för att få en överblick över strukturerna i ett empiriskt insamlat 

material (Befring, 1994, s.140). En faktoranalys hjälper att upptäcka latenta, inte observerade 

variabler (Spssakuten, 2011). En faktoranalys genomförs antingen utifrån en konfirmatorisk 

faktoranalys eller en explorativ faktoranalys (Spssakuten, 2011), denna studie har använt det 

sistnämnda alternativet.  
 

Faktoranalys handlar om att fastställa om de indikatorer, tänkta att mäta en gemensam faktor, 

faktiskt gör det. Genom att genomföra en explorativ faktoranalys är det enligt Berntson et al. (2017, 

s.120) möjligt, eftersom det är ett statistiskt verktyg som undersöker de observerade 

mätegenskaperna för variablerna för att hitta de underliggande latenta variablerna. Det innebär att 

faktoranalysen försöker identifiera om flera frågor mäter samma sak och om man kan dela upp 

frågorna i olika faktorer, genom att samla ihop de frågorna till ett sammanhållet mått (Berntson et 

al., 2017, s.121). Att studera den latenta variabeln möjliggörs enligt Berntson et al. (2017, s.122) 

genom att analysera indikatorerna och dess korrelationer mellan frågorna. En explorativ 

faktoranalys illustrerar således utifrån Berntson et al. (2017, s.123) en faktor för varje fråga, hur de 

hänger samman och antas mäta de latenta variablerna, vilket är enkätens undersökningsfrågor.  
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För att genomföra en faktoranalys måste vissa specifika kriterier uppfyllas. Ett Kaiser-Meyer-Olkin 

test användes för att avgöra huruvida dessa kriterier uppfylldes eller inte. Enligt Williams, Onsman 

och Brown (2010, s.5) måste variablernas varians ha ett värde över 0.5 för att accepteras. Denna 

undersöknings värde är 0,608 och överstiger såldes kriteriet för det minsta värdet 0,5. Det andra 

kriteriet är att fastställa om använd data i undersökningen är passande för faktoranalysen (Williams 

et al., 2010, s.5). Signifikansvärdet ska således vara lågt och enligt Williams et al. (2010, s.5) inte 

överstiga 0,05 vilket KMO testet fastställer, att undersökningen inte gjorde, genom att 

signifikansvärdet var 0,000. Eftersom dessa två kriterier uppfylls kan en faktoranalys genomföras. 

 

Tabell 7: KMO and Bartletts Test. 

KMO and Bartletts Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,608 

Bartletts Test of Sphericity Approx. Chi-Square 520,984 

Df 171 

Sig. ,000 

(SPSS) 

3.4.2 Klusteranalys 

Genom att dela upp respondenterna i olika grupper, bildas det olika kluster (Robson, 2011, s.273). 

Befring (1994, s.139) beskriver att av empiriska skäl, delas en skala upp i underkategorier. 

Uppdelningen kan genomföras utifrån korrelationen och kan vidareutvecklas till att bli en 

klusteranalys (Befring, 1994, s.139).  
 

Att göra en klusteranalys innebär att respondenterna grupperas i olika grupper. Dessa grupper kan 

bildas utifrån vilka svar respondenterna avlagt, olika teman, olika frågor eller utifrån nyckelord. 

Förslagsvis skulle denna studie kunna bilda kluster utifrån en av introduktionsfrågorna, exempelvis 

den gällande om respondenten är boende i Stockholmsområdet eller inte. Kluster skulle även kunna 

bildas utifrån respondentens ålder, kön, om de föredrar precisa priser, vad som anses vara seriöst av 

en fastighetsmäklare etc. De kluster, använda i undersökningen, har tagits fram med hjälp av 

analysprogrammet SPSS. 

3.4.3 Korrelationsanalys 

När analyser sker för statistisk data jämförs sambandet mellan olika faktorer, genom 

mätinstrumentet korrelationsanalys (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s.125); (Berntson et al. 

2017, s.29-30). Korrelation är inbördes relationer mellan olika variabler, ofta orsak-verkan 
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relationer. Analyser av samvariationer mellan variabler ger inget direkt underlag för påstående om 

orsaksförhållande utan det ger en bra grund för hypoteser (Befring, 1994, s.117).  
 

När studien har analyserat korrelationer genom programmet SPSS, har endast tvåstjärniga 

korrelationer tagits hänsyn till. Tvåstjärniga resultat betyder att korrelationen är signifikant på 99 % 

säkerhetsnivå, att korrelationen är på 0.01-nivån. Det går även att titta på Sig (2-tailed) och för att se 

om resultat är av hög korrelation, då ska resultatet vara under 0, 050 med en eller två stjärnor.  
 

Korrelationskoefficient kan vara mellan -1.00 och 1.00, är resultat högt eller lågt visar det på en 

stark korrelation (Befring, 1994, s.117-118). – 1 betyder att det finns en negativ korrelation och 1 

betyder att det finns en positiv korrelation. Är resultatet runt 0.00, finns det en väldigt liten 

korrelation och ett väldigt liten linjärt samband mellan variablerna. Resultatet 0.00 kan visa på att 

det finns ett icke linjärt kvadratiskt samband. I undersökningens analys av de variabler studien tagit 

hänsyn till, är den starkaste positiva korrelationen 0,682 och den starkaste negativa korrelationen är 

-0,485. 

3.5 Operationalisering av prisprecisionseffekten 

Teorins byggstenar utifrån Bryman och Bell (2013, s.165-166), är beroende av utformningen av 

undersöknings mått av begrepp. Detta arbete har mått baserade på tidigare forskning och dess 

definitioner kopplade till prisprecisionseffekten, vilka kan återses i den teoretiska referensramen. 

Måtten vilka kommer användas är således precist pris, avrundat pris samt den psykologiska 

aspekten just below pris. Varför dessa begrepp fastställts är för att urskilja den exakta skillnaden 

mellan respektive innebörd i relation till varandra och utifrån det marknadsförda utgångspriset, för 

att genererar det högsta slutpriset (Bryman & Bell, 2013, s.167). En gedigen mätning av dessa 

begrepp menar Bryman och Bell (2013, s.166) leder till ett motsägelsefullt instrument för skilja på 

begreppen och påverkar undersökningens reliabilitet. För att fastställa begreppens mått, måste olika 

indikatorer användas för begreppen, vilket Bryman och Bell (2013, s.167) kallar för den 

operationella definitionen. Detta arbete har tagit ställning till tidigare forskares begrepp och dess 

indikatorer för att fastställa precist pris, avrundat pris samt just below pris. Till följd av att dessa två 

aspekter är det nödvändigt för att fånga och spegla verkligheten (Bryman & Bell, 2013, s.170). 

3.6 Källkritik 

Den information som är insamlad från vetenskapliga artiklar håller en hög tillförlitlighet. När 

sökningar genomförts på artiklar vilka berör ämnesområdet har bara Peer Reviewed artiklar 

använts, samt de artiklar publicerade i kända vetenskapliga tidskrifter. De använda artiklarna i 
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arbetet är tidigare citerade ett flertal gånger, vilket gör att tillförlitligheten till att informationen är 

användbar och korrekt.  
 

Ytterligare en aspekt som kan uppfattas som källkritik, är att ämnesvalet är smalt, att ämnet inte är 

ett utbrett forskningsämne många forskare tidigare intresserat sig för. Detta gör att arbetet inte kan 

luta sig på ett flertal metaartiklar och literature review utan främst enskilda vetenskapliga artiklar. 

Men det finns fortfarande tillräckligt med vetenskapliga artiklar för att kunna bygga en gedigen 

teoriram med relevanta referenser.  

3.6.1 Reliabilitet 

Viktiga begrepp vid genomförande av en kvantitativ undersökning och dess bedömning av 

undersökningens mått enligt Bryman och Bell (2013, s.170) är reliabiliteten. Reliabilitet rör det 

faktum, om de valda måtten är pålitliga och logiska. Gällande om dessa mått anses vara reliabelt är i 

denna undersökning beroende av faktorernas stabilitet och intern reliabilitet. Stabilitet handlar om 

att resultatet från ett urval, baserat på måttet inte ändrar sig över tid. Eftersom den svenska 

bostadsmarknaden inte alltid sett exakt likadan ut och mest troligtvis inte kommer göra det i 

framtiden heller, kan resultatet från urvalet ändra sig om marknaden ändrar sig. Skulle däremot 

marknaden vara likadan skulle resultatet vara oförändrat. Intern reliabilitet handlar om 

respondentens svar på ställda undersökningsfrågor är relaterade till varandra utifrån respondentens 

val. Detta ställer enligt Bryman och Bell (2013, s.171) krav på att undersökningens indikatorer är 

relaterade till varandra och följer samma tankebana.   

3.6.2 Validitet 

Gällande begrepp och dess validitet handlar enligt Bryman och Bell (2013, s.172); Strömquist 

(1998, s.94) om det faktum gällande att valda indikatorer faktiskt mäter de begrepp undersökningen 

vill undersöka. För att fastställa validitet kan fler metoder utifrån Bryman och Bell (2013, s.173) 

användas, detta arbete har valt att begrunda ytvaliditet, att måttet speglar begreppen utifrån teorin i 

undersökningens operationella definition. Eftersom studiens operationella definition är baserad på 

tidigare forskning, har det ett samband och uppfyller ytvaliditet. Samt det andra begreppet 

konvergent validitet genom att måtten för begreppet bedöms utifrån tidigare metoder och 

tillvägagångssätt av forskare (Bryman & Bell, 2013, s.174). Vilket går att se genom att frågorna i 

undersökningen är baserade på den tidigare forskningens valda metod. 
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3.7 Metodproblem 

Urvalet i denna undersökning är baserat på ett icke-sannolikhetsurval, genom att skriva ut en 

inbjudan till webbenkäten på den elektroniska plattformen Facebook. Det leder till att en 

generalisering av resultatet inte kommer kunna hänföras till hela populationen. Vilket enligt 

Bryman och Bell (2013, s.667) påverkar det faktum att det inte går att kontrollera svarsfrekvensen 

eftersom det inte går att avgöra urvalets eller populationens storlek. 
 

Till följd av att undersökning bestod av hypotetiska transaktioner istället för verkliga transaktioner 

påverkar det utfallet och i sin tur resultatet av köparens WTP. Något även tidigare forskning nämner 

är ett problem, vilket har tagits med i analysen av resultatets antagande utifrån det faktum att det är 

svårt att genomföra verkliga transaktioner när det har att göra med stora transaktionsbelopp 

(Paradiso & Trisorio, 2001, s.1362); (Le Gall-Ely, 2009, s.102); (Murphy et al., 2004, s.314). 
 

Efter att enkäten varit tillgänglig för respondenterna ett par dagar har kritik riktats mot enkätens 

uppbyggnad. Några respondenter hävdar att det krävs mer information och bakgrund till ämnet för 

att kunna svara på enkäten och dessa respondenter saknar syftet med enkäten. Andra respondenter 

hävdar att de finns för få förutsättningar för att kunna svara på ställda frågor och således tycker de 

att enkäten är oseriös. Andra menar att det inte kommer att gå att använda svaren då alla 

respondenter tolkar frågorna på olika sätt och således svarar med olika tankesätt på samma fråga.   
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4. Resultat och Analys 

4.1 Faktoranalys  

Inom Total Variance Explained i faktoranalysens tabell som återfinns som en bilaga, fastställs det 

utifrån de 19 enkätfrågorna, att sju faktorer har ett egenvärde över ett. Dessa sju faktorer täcker in 

64,7 % av variansen, vilket är respondentens tankebana och hur personen tolkar olika priser. Enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009) bör varje faktor uppfylla kriteriet att innehålla minst tre variabler, 

vilket alla faktorer förutom faktor fem och sex gjorde, därför har dessa två faktorer valts att 

exkluderas i den vidare analysen. Faktor sju innehöll tre variabler, men eftersom dessa tre inte anses 

ha betydande värde för resterande analys, har även faktor sju valts att exkluderas.  

  

Tabell 8: Rotated Factor Matrix. 

 
Rotated Factor Matrixa 

	  

Factor 

1 2 3 4 5 6 7 

Du ar på visning och vill köpa en lägenhet och besöker en välplanerad 1 rok i 
Stockholms innerstad med ett utgångspris på 2000000 kr Vad anser du ar ett rimligt 
slutpris 

,862 	  	  	  	  	  	  

Du ar på visning och vill köpa en lägenhet och besöker en välplanerad 1 rok i 
Stockholms innerstad med ett utgångspris på 2034000kr Vad anser du ar ett rimligt 
slutpris 

,775 	  	  	  	  	  	  

Du ar på visning och vill köpa en lägenhet och besöker en välplanerad 1 rok i 
Stockholms innerstad med ett utgångspris på 1995000kr Vad anser du ar ett rimligt 
slutpris 

,708 	  	  	  	  	  	  

Antag att du letar en bostad och hittar en bostad inom din prisnivå till det utlagda 
priset 2200000 kr Vad anser du om detta pris Pa en skala mellan 1 till 6 dar 1 
Fuffens och lurendrejeri pris 6 Ärligt pris 

	  ,806 	  	  	  	  	  

Antag att du letar en bostad och hittar en bostad inom din prisnivå till det utlagda 
priset 2200000 kr Vad anser du om detta pris Pa en skala mellan 1 till 6 dar 1 
Lockpris 6 Bostadens marknadsvärde 

	  ,756 	  -
,322 	  	  	  

Antag att du letar en bostad och hittar en bostad inom din prisnivå till det utlagda 
priset 2200000 kr Vad anser du om detta pris Pa en skala mellan 1 till 6 dar 1 Noga 
utvalt pris 6 Påhittat pris 

	  -
,623 	  	  	  ,269 ,261 
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Gällande utgångspris på en bostad vilket utgångspris tror du far flest klick på 
Hemnet 	  ,263 	  	  	  	  	  

Du har hittat en bostad som har utgångspriset 3473000 kr Vad anser du om detta 
pris Pa en skala mellan 1 till 6 dar 1 Fuffens och lurendrejeri pris 6 Ärligt pris 	  	  ,763 	  	  	  	  

Du har hittat en bostad som har utgångspriset 3473000 kr Vad anser du om detta 
pris Pa en skala mellan 1 till 6 dar 1 Lockpris 6 Bostadens marknadsvärde. 	  	  ,697 	  	  	  	  

Du har hittat en bostad som har utgångspriset 3473000 kr Vad anser du om detta 
pris Pa en skala mellan 1 till 6 dar 1 Noga utvalt pris 6 Påhittat pris 	  	  -

,670 	  	  	  	  

Antag att du ska köpa en lägenhet utan att ta hänsyn till storlek balkong läge etc. 
vilket av dessa priser uppfattar du vara lägst prismässigt 	  	  	  ,519 	  	  	  

Vilket marknadsfört pris far dig att vilja betala mest 	  	  	  ,461 	  	  	  

Ur pris synpunkt vilket pris tycker du att mäklaren ska marknadsföra ett 
bostadsobjekt for 	  	  	  ,413 	  	  	  

Vilket pris på en bostad anser du vara satt av en seriös mäklare 	  	  	  ,331 	  	  	  

Bor du i Stockholm 	  	  	  ,270 	  	  	  

Ett utgångspris på en bostad ar satt till 2367000 kr Vad anser du om detta pris Från 
en skala på 1 till 6 dar 1 Seriöst pris 6 Oseriöst pris 	  	  	  	  ,974 	  	  

Ett utgångspris på en bostad ar satt till 2800000 kr Vad anser du om detta pris Pa 
en skala mellan 1 till 6 dar 1 Seriöst pris 6 Oseriöst pris 	  	  	  	  	  ,955 	  

Har du kopt salt eller varit delaktig i en bostadsaffär tidigare 	  	  	  	  	  	  ,522 

Vilket pris på en bostad anser du vara satt av en oseriös mäklare 	  	  	  	  	  	  -
,399 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

(SPSS)  
 
I ovanstående tabell i faktoranalysens Rotated Factor Matrix kategoriseras frågorna in i sju olika 

faktorerna, där frågorna inom samma faktor mäter ett liknande skeende och ingår i samma mått 

utifrån vad respondenten svarat på aktuella frågor.  
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Tabell 9: Definition faktorer. 

Rotated Factor 
Matrix 

Studiens definition 

Faktor 1 Uppfattning av slutpriser 

Faktor 2 Uppfattning av avrundade priser kopplat till vilket pris som lockar 
spekulanter mest 

Faktor 3 Uppfattning av precisa priser 

Faktor 4 Hur priser borde marknadsföras 

(Egen) 
 

Första faktorns definition av mått, rör hur respondenten uppfattar slutpriser. Vad denna faktor visar 

är att individen tror, att om utgångspriset är avrundat eller precist, landar bostadens slutpris på ett 

precist pris. Däremot om utgångspriset är satt till ett just below pris, landar bostadens slutgiltiga pris 

även det till att vara ett just below pris. Palmon et al. (2004, s.132) fastställde att ett just below 

utgångspris är kopplat till ett lägre slutpris, vilket även Cardella och Seiler (2015, s.32) nämner, 

genom att just below priser är det minst lönsamma för att få maximalt betalt. Vilket kan ha sin 

förklaring i, att idag på den svenska bostadsmarknaden, sker sällan förhandlingar med högre 

budgivningar. Eftersom ett pris just below, oftast är lägre än ett avrundat pris, blir slutpriset lägre 

när bostaden säljs till det marknadsförda utgångspriset. Något som även har sin förklaring i att 

prissättningen på precisa priser, eller priser varken definierade som avrundade eller just below 

presterar bättre resultat jämfört med avrundade priser (Peev & Mayer, 2017, s.675); (Janiszewski & 

Uy, 2008, s.126); (Thomas et al., 2010, s.175); (Wadhwa & Zhang, 2015, s.1183).  
 

Vidare nämner Thomas et al. (2010, s.189) att ett högre utgångspris även genererar högre WTP, 

oavsett om det är ett precist pris, ett avrundat pris eller ett just below pris. Eftersom utgångspriset 

påverkar köpare och säljare olika, enligt Cardella och Seiler (2015, s.32), är köparens WTP och 

erbjudet pris på en bostad, lägst när priset är avrundat. En annan aspekt kopplat till detta är att 

personer tenderar till att justera priser olika beroende på priset (Loschelder et al. 2016, s.1574). 

Detta påverkar i sin tur vad slutpriset landar på, om det blir en förhandling och om det leder till ett 

högre slutpris. Att ett precist pris antas landa på ett precist pris, kan ha sin förklaring i det Thomas 

et al. (2010, s.177) fastställer gällande att ett precist pris leder till ett mindre förhandlingsbart pris, 
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vilket gör att slutpriset blir det precisa utgångspriset. Eftersom köparens WTP påverkas av hur 

marknaden ser ut och tidigare preferenser, påverkar det bostadens slutpris.  
 

Till följd av vad som tidigare nämnts, att bostadsmarknaden idag generellt inte innehåller 

budgivningar utan säljs till utgångspriset, är det logiskt att ett precist utgångspris landar på ett 

precist slutpris. Vad som är viktigt att väga in, är det faktum att respondentens WTP påverkas av att 

det är en hypotetisk undersökning och de har inte betalat det antagna slutpriset. Viktigt att ta i 

betänkande gällande slutpris är att köparens WTP påverkas av konsumentens brist på information. 

Det gör att slutpriset kan påverkas i denna undersökning, eftersom mindre information getts för att 

enbart undersöka själva priset och fastställa WTP utifrån det priset och inget annat och kan således 

anses vara för lite information för vissa av respondenterna. Vad som dock motsäger detta är vad 

Thomas et al. (2010, s.189) nämner gällande att ett högre utgångspris generera högre WTP och att 

köparens WTP är högre på precisa utgångspriser än avrundade priser. Vad som även bör tas i 

beaktande är det Palmon et al. (2004, s.118) anser gällande att utgångspriset ska fastställa en 

bostads värde, samt ha en avsikt att attrahera potentiella köpare, vilket gör att utgångspriset bör ses 

som en utgångspunkt för en förhandling. Utifrån denna faktors mått är det således svårt att på 

dagens bostadsmarknad fastställa, vilket av precisa priser, avrundade priser eller just below priser 

leder till högst WTP hos köparen och såldes högst slutpris.  
 

Den andra faktorns mått kan sammanföras till begreppet gällande hur respondenten uppfattar 

avrundande priser kopplat vad som leder till flest klick på hemsidan Hemnet, vid sökande efter en 

ny bostad och dess marknadsföring. Ett avrundat pris anses vara ett ärligt pris, bostadens 

marknadsvärde samt ett noga utvalt pris. Att ett avrundat pris har detta anseende hos respondenter, 

kan dels ha sin grund i det faktum att avrundade priser, oftast enligt Thomas et al. (2010, s.176) är 

det marknadsförda utgångspriset, eftersom bostäder är en vara av högre värde. Detta kan kopplas 

samman med att det har att göra med att respondenten påverkas av tidigare ankare, som enligt Neale 

och Northcraft (1987, s.85) väsentligt påverkar uppskattningar av värden. Vidare kan 

respondenternas preferenser påverkas av tidigare nämnda psykologiska bevis (Ariely et al., 2003, 

s.74). Detta till följd av att de beror på köparens brist på information och förståelse för varans 

egenskaper (Paradiso & Trisorio, 2001, s.1362); (Ariely et al., 2003, s.74). Det leder till att 

respondenten troligtvis inte har vetskap om fördelen precisa priser skulle kunna medföra på 

bostadsmarknaden (Peev & Mayer, 2017, s.674). Vidare har respondenten tidigare referenser 

kopplade till avrundade priser utifrån den svenska bostadsmarknaden och sidor som Hemnet, Booli 

och fastighetsföretagens egna hemsidor. Därför är det logiskt att respondenterna anser ett avrundat 

pris är ärligt, bostadens marknadsvärde och ett noga utvalt pris. Vad som däremot går att ifrågasätta 
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är det faktum, om ett avrundat pris är noga utvalt, när det är det pris bostäder oftast marknadsförs 

med. 
 

Vidare fastställer faktor två att ett utgångspris, satt till ett just below pris, leder till flest klick på 

Hemnet. Att ett just below pris leder till flest klick på Hemnet kan även det ha sin förklaring i hur 

dagens svenska bostadsmarknad ser ut, eftersom det enligt Peev och Mayer (2017, s.676) är 

vanligare med just below priser, jämfört med andra priser i många länder. Vidare kan förklaring till 

att just below pris anses leda till fler klick kopplas samman med Peev och Mayer (2017, s.674, 

676), vilka visat att just below priser oftast anses vara lägre och därmed anses vara billigare än vad 

de faktiskt är, samt är ett bevis på bra värde. En annan aspekt kopplat till detta är utifrån Allen och 

Dare (2004, s.699), genom att människor har avrundade referenspunkter sedan tidigare och 

uppfattar små avvikelser från dessa referenspunkter oproportionerligt stora. Därför leder ett just 

below pris till mer nytta hos säljare istället för precist pris, eftersom det lockar fler spekulanter, i 

alla fall för att titta på objektet på Hemnet. Eftersom människor påverkas av tidigare referenser och 

just below priser är det ett pris ett bostadsobjekt marknadsförs till, så kan detta vara förklaringen till 

varför respondenterna även anser att det får fler klick på Hemnet jämfört med ett precist pris.  
 

Samtidigt som precisa priser inte används som utgångspris, borde precisa priser kunna skapa en 

nyfikenhet hos spekulanter att titta på vad för attribut bidragande till bostadens precisa utgångspris. 

Det faktum att just below priser antas genererar flest klick på Hemnet, motsäger forskningen av 

Kettle och Häubl (2010, s.150) gällande att människor föredrar vissa så kallade fluent numbers, de 

siffrorna av summan 25 eller 10, mer än andra. Just below priser slutar på x x95 000 kronor, och 

tillhör därför inte fluent numbers och borde således föredras mindre eftersom de inte är lika 

attraktiva, samt leda till mer negativa bedömningar. För att bygga vidare på att just below leder till 

flest klick på Hemnet bör det faktum Cardella och Seiler (2015, s.32) tar upp gällande att just below 

pris på en bostad är den minst lönsamma för en säljare, om målet är att få maximal vinst. Detta 

innebär att även om just below leder till flest klick, behöver inte det per automatik leda till högst 

WTP och slutpris. Något Palmon et al. (2004, s.116) även tar upp gällande det faktum att även om 

många bostäder är marknadsförda med ett just below utgångspris, säljs bostäder marknadsförda 

med ett precist pris mycket snabbare och till ett högre pris.  
 

Måttet för faktor tre liknar faktor två, men hänförs istället till teorin gällande precisa priser. Det 

intressanta med detta mått är att ett precist pris anses, även som ett avrundat pris, vara relativt ärligt 

och bostadens marknadsvärde, men att ett precist pris är ett påhittat pris och således inte verkligt. 

Varför ett precist pris uppfattas påhittat och inte verkligt kan dels ha sin förklaring i att det är en 
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prissättning som inte används vid marknadsföring av priser på bostäder. Det motsäger dock vad 

Thomas et al. (2010, s.177) nämner, gällande att ett precist pris avspeglar noggrannhet och 

aktsamhet vilket leder till att det är mer trovärdigt och ett mindre förhandlingsbart pris. Eftersom 

människor påverkas av hur marknaden ser ut samt av tidigare referenser och ankare påverkar det 

människor och varför de anser ett precist pris är påhittat. Vad som även kan påverka att priset inte 

känns verkligt kan ha sin grund i att det är svårt att sätta ett pris precist. Det kan vara svårt att 

avgöra vilka attribut i en bostad som leder till det precisa priset. Detta är något även något Thomas 

et al. (2010, s.177) nämner genom att siffor med högre värde och större precishet troligtvis skapar 

en osäkerhet hos köparen. Vilket även motsägs av Thomas et al. (2010, s.177) gällande att ett 

precist pris samtidigt avspeglar mer noggrannhet och aktsamhet, samt anses vara mer trovärdigt. 

Med utgångspunkt istället från Peev och Mayer (2017, s.674), vilka anser att köpare upplever ett 

precist pris som det rätta, motsäger denna faktor detta påstående. Vad som även bör tas i beaktande 

gällande detta är att tidigare forskare anser att precisa priser presterar bättre resultat än övriga 

prissättningar. Detta till följd av att respondenterna anser att ett precist pris inte är verkligt, bör det 

inte utifrån denna undersökning, prestera ett bättre resultat jämfört med ett avrundat pris eller ett 

pris just below.  
 

Inom den fjärde faktorn är det flest frågor, som bildar det gemensamma måttet. Denna faktor 

fastställer måttet gällande vad som skapar ett intryck av en seriös fastighetsmäklare, vilket pris som 

uppfattas vara lägst och det pris som antas genererar bäst betalt. Vad respondenter anser leda till 

bäst betalt, kan kopplas till Kahneman och Tversky (1979, s.274) teori gällande att människor 

normalt bildar sin WTP utifrån, antingen en vinst eller förlust, beroende på en tidigare 

referenspunkt. Att bostadsförsäljningen kan leda till antingen en förlust eller en vinst kan påverkas 

av liknande objekt till salu under samma tidpunkt eller de förväntningar köparen eller säljaren har. 

För att fastställa en maximal WTP för en köpare, måste bostaden enligt Kohli och Mahajan (1991, 

s.348) skapa en nytta hos köparen, och vara den mest föredragna bostaden, jämfört med alla andra 

objekt som ligger ute till försäljning under samma tidpunkt. Detta är något som är svårt att fastställa 

att undersökning gör, genom att det dels är en hypotetisk undersökning, köparen har inga 

jämförelseobjekt eller vetskap om bostadens attribut förutom de olika prissättningarna samt att det 

inte finns några jämförelseobjekt. 
 

Det pris som uppfattas vara lägst är det psykologiska priset just below, trots att det faktiska lägsta 

priset i undersökningsfrågan var ett avrundat pris. Detta motsäger den teori Janiszewski och Uy 

(2008, s.126) fastställde gällande att en köpare uppfattar ett precist pris lägre än ett avrundat pris 

eller just below pris. Det motsäger även vad Thomas et al. (2010, s.188) fastställde gällande att 
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människor uppfattar ett precist pris lägre, än ett avrundat pris, även om det precisa priset var högre. 

Detta kan däremot kopplas samman med Peev och Mayer (2017, s.674) utifrån att människor 

fokuserar på siffran längst till vänster och upplever de priserna som är just below, billigare och 

lägre än det avrundade priset. Något även Beracha och Seiler (2014, s.241) tar upp kopplat till att 

det har att göra med hur människans hjärna fungerar, hjärnan uppfattar och utgår från det första 

siffrorna, innan personen har läst eller hört hela priset.  
 

Ett just below pris är samtidigt det marknadsförda pris, som skapar högst WTP. Detta kan kopplas 

till tidigare nämnd teori utifrån Thomas et al. (2010, s.175-176); Cardella och Seiler (2015, s.33) att 

individer har svårt att uppfatta större belopp av precisa priser, eftersom de skapar osäkerhet hos 

köpare och kan leda till att köparen istället väljer att avstå från köpet. Något Peev och Mayer (2017, 

s.675); Janiszewski och Uy (2008, s.126); Thomas et al. (2010, s.175); Wadhwa och Zhang (2015, 

s.1183) motbevisar genom att prissättningen på precisa priser, ger bättre resultat jämfört med 

avrundade priser eller just below priser. Samt utifrån Loschelder et al. (2016, s.1573) att ett precist 

pris resulterar i högre bud och WTP och således högre slutpris (Janiszewski & Uy, 2008, s.126); 

(Thomas et al., 2010, s.175). Vilket kan hänföras till Thomas et al. (2010, s.177) gällande att 

personer betalar mer för en bostad när den marknadsförs med ett precist pris och även 

prisförhandlar mindre. Vad som dock bör vägas in i detta antagande är det faktum att människor 

kräver mycket mer kompensation för att sälja en bostad, jämfört med WTP att förvärva samma 

objekt (Kahneman & Tversky, 1979, s.287-288); (Brookshire & Coursey, 1987, s.554). Något som 

bör tas i beaktande vid fastställande av WTP är det Murphy et al. (2004, s.313) kallar hypotetisk 

partiskhet/skevhet, vilket uppstår i hypotetiska undersökningar. Detta kan antingen leda till en högre 

värdering enligt Murphy et al. (2004, s.313); Völckner (2006, s.138) eller en lägre värdering enligt 

Brookshire och Coursey (1987, s.556) jämfört med om samma undersökning genomförts i en 

verklig situation.  
 

Gällande att välja vilket pris ett bostadsobjekt ska marknadsföras med, fastställs det att 

utgångspriset antingen ska vara avrundat eller just below. Vilket är bra utifrån tidigare nämnd teori 

av Cardella och Seiler (2015, s.33) att avrundade och just below priser leder till bättre tillgänglighet 

av köparens sökkriterier, skapar flexibilitet gällande priset, attraherar fler potentiella köpare samt 

leder till bättre avslut eftersom de skapar en säkerhet gällande själva priset.  
 

Vad faktor fyra även väger in i måttet är det faktum att ett precist pris antas vara satt av en seriös 

fastighetsmäklare. Vilket kan sammankopplas med Loschelder et al. (2016, s.1574) att precisa 

priser visar på mer självsäkerhet och kompetens för priset. Det kan även kopplas samman med 
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Mason et al. (2013, s.759) gällande att precisa priser visar köparen, att fastighetsmäklaren är kunnig 

gällande själva värdet på bostaden. Det kan kopplas till vad som tidigare nämnts i faktor tre, att 

precisa priser antas vara ett ärligt pris men motsäger även måttet i samma faktor genom att ett 

precist pris anses vara påhittat. Anses ett pris vara påhittat och inte verkligt, bör det inte samtidigt 

kunnat antas vara satt av en seriös fastighetsmäklare. Något som även inkluderas i detta mått är det 

faktum att respondenten inte bor i Stockholm. Det gör att om respondenten bor någon annanstans än 

i Stockholm, skulle ett precist pris kunna ha en annan innebörd. En annan intressant aspekt med 

denna faktor är att den fastställer att ett avrundat pris anses vara ett lockpris. Att just avrundat pris 

anses vara lockpris kan ha sin förklaring i att bostäder marknadsförs till ett lägre pris än vad 

marknadsvärdet för bostaden egentligen är, för att locka spekulanter och presumtiva köpare att delta 

i en budgivning, och detta pris är oftast avrundat. Detta motsägs däremot av Cardella och Seiler 

(2015, s.33) genom att avrundade priser inte irriterar köpare, eftersom många köpare ser precisa 

priser som manipulativt för att locka köpare till sig. Sammanfattningsvis gör det att om det finns ett 

tidigare ankare och referenser så påverkar det köparens WTP och uppfattning av priser.  

4.2 Klusteranalys 

Genom datorprogrammet SPSS har kluster genererats per automatik, utifrån de ställda frågorna i 

webbenkäten beroende på hur respondenten har besvarat de olika frågorna. Det går att utläsa att fem 

stycken kluster skapats. Dessa fem kluster består av 119 stycken respondenter. Totalt har 121 

stycken respondenter deltagit, men två av dessa respondenter har inte fullföljt hela enkäten av en 

okänd anledning. 
 

Kluster ett innehåller 23 respondenter, kluster två innehåller två respondenter, kluster tre innehåller 

14 respondenter, kluster fyra innehåller 34 respondenter och kluster fem innehåller 46 respondenter. 

Kluster fem är därmed det största klustret med deltagande respondenter med ungefär 38,6% 

respondenter, följt av kluster fyra med 28,5% respondenter.  
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Tabell 10: Från SPSS klusteranalys. 

(Egen) 
 
Denna studie har valt att närmare granska de två kluster som utgörs av flest respondenter. Detta för 

att desto fler personer som ingår i klustret ju större trovärdighet har den presenterade analysen. 

Studien kommer även att presentera resultatet för de tre minsta klustren men inte lika ingående som 

de två största klustren, kluster fyra och kluster fem. Klustren presenteras i storleksordning med det 

största klustret först.  
 

I kluster fem är det till övervägande del personer i åldrarna 16-45 år. Det är jämt fördelat mellan 

män och kvinnor. Klustret beskriver att respondenterna bor i Stockholm och tidigare varit delaktig i 

en bostadsaffär. Respondenterna i detta kluster har en stark uppfattning gällande att oavsett 

marknadsfört utgångspris, resulterar bostadsaffären i en budgivning alternativt en förhandling för att 

komma fram till det slutliga slutpriset.  
 

Respondenterna har ingen tydlig åsikt, gällande vilket av precist pris, avrundat pris eller ett just 

below pris, presenterade i frågorna 1-3 och dess påverkan på slutpriset, eftersom respondenternas 

WTP liknar varandra. Detta trots att respondenterna uppfattar att ett precist pris är lägst (Thomas et 

al., 2010, s.188). Vilket är intressant, eftersom det finns ett prisalternativ hela 89 000 kronor lägre 

än de alternativ klustret tagit fram som svar för respondenterna. De lägsta alternativet i frågan är ett 

avrundat pris.  
 

Kluster fem visar att respondenterna tycker, som tidigare nämnts, att ett precist pris uppfattas lägst 

och de styrker trovärdigheten för det svaret då respondenterna väljer att marknadsföra ett 

bostadsobjekt med ett precist pris (Thomas et al., 2010, s.188). Respondenterna valde att 

marknadsföra objektet för det precisa priset 2 993 000 kronor, istället för ett just below pris på 2 
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995 000 kronor, som anses vara vanligare när bostäder annonseras ut (Cardella & Seiler, 2015, 

s.33). Kluster fem visar även att respondenterna vill marknadsföra ett bostadsobjekt under ett 

avrundat pris, istället för över ett avrundade pris (Peev & Mayer, 2017, s.674). Även om tidigare 

forskning från Palmon et al. (2004, s.132); Cardella och Seiler (2015, s.32) visar på att ett just 

below pris resulterar i lägre slutpris, medan Beracha och Seiler (2014, s.253) hävdar att just below 

leder till ett högre slutpris. 
 

Det kluster fem sedan visar är att respondenterna anser att ett precist pris är relativt oseriöst. Dock 

går det precisa pris på 2 367 000 kronor, respondenterna tycker är oseriöst, inte att likställa med 

tidigare presenterat pris, 2 993 000 kronor, vilket skulle kunna ha sin förklaring i att det 

förstnämnda är ett pris som kan uppfattas väldigt precist. De anser dock att 2 995 000 kronor är ett 

oseriöst pris, medan 1 595 000 kronor är ett seriöst pris. Dessa två priser tillhör kategorin just below 

och kan likställas med varandra (Peev & Mayer, 2017, s.673).  
 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att desto mer precist ett pris är, ju mer oseriöst uppfattas 

priset enligt kluster fem. Det styrks av klustrets resultat på fråga 12, där respondenterna anser att ett 

väldigt precist pris, exempelvis 3 473 000 kronor uppfattas som ett lockpris, ett påhittat pris samt 

fuffens och lurendrejeri pris. Ett avrundat pris på 2 200 000 kronor visar istället att priset uppfattas 

som bostadens marknadsvärde, att det är ett ärligt pris samt ett noga utvalt pris. Detta resonemang 

går emot Thomas et al. (2010, s.177) resultat gällande att ett precist pris uppfattas mer noggrant. Ett 

avrundat pris är även det pris kluster fem anser genererar flest klick på Hemnet. 
 

Likt kluster fem tycker respondenterna i kluster fyra, att oavsett vilket utgångspris en bostad 

marknadsförs med, kommer priset att leda till en budgivning och prisförändring uppåt. Kluster fyra 

visar däremot att utgångspriserna i frågorna 1-3 generellt leder till högre slutpriser, än kluster fem. I 

kluster fyra är det jämt fördelat mellan män och kvinnor och respondenterna är till övervägande del 

i åldrarna mellan 16-45 år, med mer lutning mot de yngre åldrarna. Respondenterna är bosatta i 

Stockholm och har tidigare varit delaktig i bostadsaffärer.  
 

Likt kluster fem anser även kluster fyra att det precisa priset 2 989 000 kronor uppfattas lägst, även 

om det finns ett avrundat pris på 2 900 000 kronor med som svarsalternativen (Thomas et al., 2010, 

s.188). Det är intressant att se att klustren inte tagit fram det pris som faktiskt är lägst utan att 

psykologin bakom priserna påverkar vad respondenterna tycker är lägst. Ingen av de fem klustren 

som presenterats i analysen från SPSS har tagit fram det pris som till summan är de lägsta, 2 900 

000 kronor. 
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Respondenterna i kluster fyra vill marknadsföra ett objekt för 2 995 000 kronor, vilket är ett just 

below pris enligt Peev och Mayer (2017, s.674), även om de tycker att ett avrundat pris, resulterar i 

högst WTP hos köparen för bostaden (Kalish & Nelson, 1991); (Kohli & Mahajan, 1991); 

(Wertenbroch & Skiera, 2002). Det mest logiska vore om respondenterna även vill marknadsföra ett 

objekt för ett avrundat pris. Men utifrån ett köparperspektiv förstår man tanken bakom att de vill att 

objektet inte marknadsförs för ett pris som de anser triggar en till att betala mer. Kluster fyra tycker 

även att det avrundade priset 4 800 000 kronor får flest klick på Hemnet. Vilket stämmer överens 

med att det avrundade priset, får respondenterna att vilja betala mest för bostaden. Enligt kluster 

fyra, tjänar säljare på att marknadsföra ett objekt med ett avrundat pris för att få många klick på 

Hemnet och generera ett högt slutpris, även om tidigare presenterad forskning visar på motsatsen 

till detta (Cardella & Seiler, 2015, s.28); (Beracha & Seiler, 2014, s.253); (Peev & Mayer, 2017, 

s.675); (Janiszewski & Uy, 2008, s.126); (Thomas et al., 2010, s.175); (Wadhwa & Zhang, 2015, 

s.1183); (Loschelder et al, 2016, s.1573). 
 

Dock anser respondenterna i kluster fyra att ett avrundat pris, 3 000 000 kronor, kan uppfattas som 

ett oseriöst pris av fastighetsmäklaren. Även att det avrundade priset 2 200 000 kronor kan anses 

vara ett lockpris och ett påhittat pris. Kluster fyra anser istället att ett precist pris, 3 473 000 kronor, 

är mer seriöst. Respondenterna anser även att ett väldigt precist pris motsvarar bostadens 

marknadsvärde, är ett ärligt pris samt ett noga utvalt pris (Thomas et al., 2010, s.177).  
 

Kluster ett är baserat på 23 stycken av respondenternas svar. Kluster ett har kommit fram till att 

oavsett vilket utgångspris ett objekt marknadsförs med, är slutpriset väldigt nära utgångspriset. Det 

spelar ingen roll om utgångspriset är ett precist pris, avrundat pris eller ett just below pris. I 

svarsalternativen för dessa frågor har programmet SPSS tagit fram att kluster ett väljer ett pris över 

utgångspriset, men det alternativ närmast över utgångspriset.  
 

Kluster ett har ingen stark uppfattning om vilket av de olika typerna av priser enligt 

prisprecisionseffekten, de föredrar mest. Kluster ett fastställer att respondenterna tycker att ett just 

below pris, exempelvis 1 595 000 kronor, likväl ett avrundat pris till exempel 2 800 000 kronor eller 

ett precist pris på 2 367 000 kronor anses vara seriöst satt av fastighetsmäklaren och ett seriöst pris 

att marknadsföra en bostad för. Respondenterna i detta kluster tycker även att det avrundade priset 2 

200 000 kronor och det precisa priset 3 473 000 kronor, mer är ett ärligt pris, värderat utifrån 

bostadens marknadsvärde och ett noga utvalt pris. Vilket kan kopplas till Thomas et al. (2010, 

s.177) gällande att precisa priser visar på mer noggrannhet och aktsamhet.  
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Det går att tolka att respondenterna i detta kluster verkar tycka att ett just below pris och ett precist 

pris går att likställas och att de inte finns någon markant skillnad. Detta utifrån resultatet att ett just 

below pris får respondenterna att vilja betala mest, men att de ändå väljer att marknadsföra ett 

objekt för ett precist pris om de fick chansen att välja bostadens utgångspris. Anledningen till att 

respondenterna kan anse att dessa två olika typer av priser går att likställas, kan bero på att det 

endast skiljer 2 000 kronor mellan dem. Dock är 2 000 kronor tillräckligt för att ändra prisets 

definition enligt prisprecisionseffekten, se tabellen 4 under rubrik 2.1.7 “studiens definition av 

prisprecisionseffekten”.  
 

Kluster tre består av 14 stycken av respondenternas svar. Likt kluster ett, anser kluster tre att oavsett 

vilket utgångspris en bostad har, genererar det ett litet påslag på priset. Kluster tre visar på exakt 

samma resultat som kluster ett, att svarsalternativet precis ovanför utgångspriset är vad 

respondenterna tror att slutpriset blir.  
 

Överlag går det i kluster tre att tyda att respondenterna är något pessimistiska till alla presenterade 

priser i enkäten. De anser att avrundade priser och precisa priser är oseriösa. Priset det avrundade 

priset 2 200 000 kronor och det precisa priset 3 473 000 kronor anses mer vara ett lockpris, fuffens 

och lurendrejeri pris och även ett påhittat pris. Att respondenterna anser att ett precist pris uppfattas 

vara ett lockpris, fuffens pris, lurendrejeri pris och påhittat pris kan bero på att priser med större 

precishet skapar en osäkerhet och att det är vanligare att avrunda stora tal (Peev & Mayer, 2017, 

s.675); (Thomas et al., 2010, s.177). 

 

Kluster två är det minsta klustret och de kluster som skiljer sig mest från de andra klustren, kluster 

två består endast av två respondenter, vilket är 1,68 % av alla respondenter. I detta kluster är det 

män mellan åldrarna 31-60, med genomsnittsålder på 45 år. Olikt de andra klustren men mest likt 

kluster fyra tycker kluster två att ett precist pris och ett just below pris resulterar i högst slutpris, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning (Thomas et al., 2010, s.175); (Cardella & Seiler, 

2015, s.28); (Beracha & Seiler, 2014, s.253). Sammanvägt har detta kluster resulterat i att 

respondenterna valt det svarsalternativ som genererar högst slutpris. Dock motsäger kluster två även 

detta genom att om utgångspriset är ett avrundat pris, resulterar det i att det inte blir någon 

budgivning eller höjning av utgångspriset. 

 

Även olikt alla andra kluster, vilka resulterade i att ett precist pris på 2 989 000 kronor anses vara 

lägst prismässigt, fastställer kluster två att det högsta valbara alternativ, är det pris som uppfattas 

vara lägst. Respondenterna uppfattar det avrundade priset på 3 000 000 kronor lägst, även om det 
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finns ett alternativ på 2 900 000 kronor att välja på. Enligt Thomas et al. (2010, s.188) uppfattas ett 

precist pris lägst och inte ett avrundat pris. Men kopplat till vad Cardella och Seiler (2015, s.33) 

menar speglar ett avrundat pris någon form av säkerhet som möjligen är förklaringen till varför 

respondenterna i kluster två väljer detta alternativ.  

 

Kluster två fortsätter att avvika från de andra klustren, genom att respondenterna väljer det högsta 

alternativet på frågan vilket utgångspris respondenterna vill marknadsföra en bostad för. Detta går 

hand i hand med Thomas et al. (2010, s.189) gällande att desto högre utgångspris ett bostadsobjekt 

har, ju högre WTP får köparen. Förklaringen till att kluster två väljer att marknadsföra ett objekt för 

det högsta alternativet, kan beror på att det är ett av de två precisa priser i svarsalternativen. Enligt 

kluster två resulterar det precisa priset 4 043 000 kronor, i att respondenterna vill betala mest för en 

bostad, vilket förklara varför respondenterna vill marknadsföra en bostad med ett precist pris. Något 

som kan kopplas till Thomas et al. (2010, s.189) gällande att köparens är WTP högre på precisa 

priser. De anser även att 4 750 000 kronor resulterar i mest klick på Hemnet, även om detta 

utgångspris ett just below pris. 

4.3 Korrelationsanalys 

Det finns en korrelation mellan ålder på respondenten och om personen har deltagit i en 

bostadsaffär tidigare. Korrelationer visar att ju äldre en respondent är, desto troligare är det att 

respondenten deltagit i en bostadsaffär någon gång tidigare i livet. Likaså visar den även på 

motsatsen att ju yngre personen är desto mindre chans är det att respondenten deltagit i en 

bostadsaffär tidigare. Detta kan dels ha sin förklaring i att köpa en bostad är en stor process och 

handlar om mycket pengar (Thomas et al., 2010, s.176), och kräver idag dels besparingar för att 

kunna betala de 15 procent till kontantinsatsen, men även någon form av stadigvarande inkomst för 

få det lånelöfte som krävs. Att vara äldre ökar således chansen till att personen uppfyller dessa krav. 

Däremot finns det korrelationer kopplade till ålder, att ju yngre personen är desto troligare är det att 

ett utgångspris som antingen är avrundat eller just below leder till en förhandling och ett slutpris 

högre än utgångspriset. Samt korrelationen att ju yngre respondenten är, desto större är chansen att 

personen anser att ett precist pris är ett fuffens och lurendrejeri pris. Det kan kopplas samman med 

Wadhwa och Zhang (2014, s.1173) att det är vanligare att människor hör och ser avrundade priser i 

samhället och gör att människor lättare uppfattar avrundade priser, även om precisa priser skulle 

kommuniceras. Vidare att avrundade priser används ofta som referenspunkter när människor pratar 

med varandra och således påverkas precisa priser negativt, eftersom det inte är något som används 

lika ofta dagligen. 
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Korrelationen mellan ett precist utgångspris och ett avrundat utgångspris visar att respondenterna 

anser att slutpriset i båda fallen uppstår från en förhandling. Vidare landar slutpriset, i de olika 

utgångspriserna på samma just below slutpris. Detta kan ha sin förklaring från att i de båda 

frågorna, är utgångspriset relativt lika värdemässigt och kan kopplas till Thomas et al. (2010, s.189) 

gällande att ett högre utgångspris, genererar högre WTP. Men det motsäger samtidigt Thomas et al. 

(2010, s.189) att WTP är högre på precisa utgångspriser, än avrundade priser eftersom både ett 

avrundat utgångspris och precist utgångspris leder till samma värde av köparens WTP. Att de båda 

utgångspriserna leder till en förhandling kan ha sin förklaring i att priser på bostadsmarknaden och 

dess utgångspris generellt är förhandlingsbart (Cardella & Seiler, 2015); (Allen & Dare, 2004); 

(Beracha & Seiler, 2014).  

 

En annan korrelation undersökning fastställer är att respondenter, vilka anser att utgångspris på en 

bostad marknadsförs med precist pris, borde säljas till det marknadsförda precisa utgångspriset. 

Detta motsäger Janiszewski och Uy (2008, s.126), vilka visade att ju mer precist priset är, desto 

högre slutpris leder det till. Detta kan höra ihop med vad Cardella och Seiler (2015, s.1); Thomas et 

al. (2010, s.177) fastställde, gällande att ett precist pris ger minst procentuell rabatt från 

utgångspriset. Däremot fastställer denna korrelation att ett precist utgångspris är det marknadsförda 

pris som skapar högst WTP hos respondenten. Vilket kan kopplas till Loschelder et al. (2016, 

s.1573) gällande att ett precist pris resulterar i högre bud. Vidare är även detta något Thomas et al. 

(2010, s.177) fastställde genom att personer betalar mer för en bostad marknadsförd med ett precist 

pris. Att ett precist pris har en korrelation med att skapa högst WTP motsäger samtidigt Thomas et 

al. (2010, s.177) påstående kopplat till att siffror med större precision, troligtvis skapar osäkerhet 

hos köparen. Om ett pris anses vara osäkert bör inte det generera högre WTP. Vidare finns det en 

annan liknande korrelation gällande att respondenten anser att fastighetsmäklaren borde 

marknadsföra en bostad genom ett avrundat pris, men att det är det precisa priset som skapar högst 

WTP hos köparen i slutändan. Detta är intressant eftersom att respondenterna anser att ett 

utgångspris borde vara avrundat men för att skapa högst WTP, borde priset vara precist.   
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5. Diskussion av slutsats 

Ett viktigt och relevant resultat hittas i faktor ett, att människor fastställer WTP utifrån andra 

aspekter än bara pris och påverkas av tidigare referenser och ankare (Neale & Northcraft, 1987, 

s.85). Något även kluster fem resulterade i, genom att det marknadsförda priset inte bara påverkar 

köparens WTP utan det finns andra aspekter, som spelar in och påverkar. Detta kan kopplas till 

resultatet i den fjärde faktorn, kopplat till teorin av Kahneman och Tversky (1979, s.274) att 

människor normalt bildar sin WTP utifrån, antingen en vinst eller förlust, beroende på en tidigare 

referenspunkt. Resultatet i faktor ett visade även att WTP är mer komplext än att det endast utgår 

från hur priser är satta enligt prisprecisionseffekten. Något som hänförs till resultatet i faktor ett 

genom två olika aspekter. Den första aspekten genom att WTP påverkas av att det är en hypotetisk 

undersökning utifrån Le Gall-Ely (2009, s.102); Murphy et al. (2004, s.313); Völckner (2006, 

s.138); Paradiso och Trisorio (2001, s.1362) och det angivna priset har således inte betalats och 

påverkat resultatet. Den andra aspekten handlar om att köparens WTP påverkas av tillgänglig 

information (Ariely et al. (2003, s.74); (Paradiso & Trisorio, 2001, s.1362). Vilket denna faktors 

resultat även visar genom att det är ett stort beslut för människor att köpa eller sälja en bostad och 

många vill därför veta så mycket som möjligt om en bostad, innan affären genomförs, även om det 

har att göra med hypotetisk värdering om prisuppfattning.  
 

En annan slutsats resultatet i faktor ett visar handlar om aspekten för att locka flest spekulanter ur 

ett marknadsföringssyfte, bör utgångspriset på en bostad, utifrån faktor fyra och kluster fyra, 

antingen vara ett just below pris eller ett avrundat pris. Resultatet kopplar detta samman med 

Cardella och Seiler (2015, s.33), eftersom dessa prissättningar leder till bättre tillgänglighet av 

köparens sökkriterier, skapar flexibilitet gällande priset, attraherar fler potentiella köpare samt leder 

till bättre avslut eftersom de skapar en säkerhet gällande själva priset. Vilket även förstärks av 

Thomas et al. (2010, s.177) genom att siffror med högre värde och precishet skapar en osäkerhet 

hos köparen. Även om tidigare forskning visar att ett precist pris leder till osäkerhet hos köpare, 

visar kluster fem att det marknadsförda priset borde vara ett precist pris.  
 

Ytterligare en aspekt till vad som lockar flest spekulanter, hittas i faktor två, att ett utgångspris just 

below genererar flest klick på Hemnet. Vilket samtidigt motsägs av kluster fem och fyra, vilka 

resulterar i att priset istället bör vara ett avrundat pris. Detta kan härledas till Wadhwa och Zhang 

(2014, s.1172) resonemang att avrundade priser uppfattas av känslor, de känslorna styr sedan 

köparen att klicka på bostaden på Hemnet. Att en just below prissättning genererar flest klick, kan 

bero på vad faktor fyra fastställer gällande att det är just below priser som anses vara lägst och 

således billigast ur köparens perspektiv. Vilket motsäger tidigare nämnd teori inom samma faktor 
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av Janiszewski och Uy (2008, s.126); Thomas et al. (2010, s.188) samt Kettle och Häubl (2010, 

s.150) resultat att människor föredrar fluent numbers mer än icke fluent numbers, och just below 

priser är icke fluent numbers. Vad det däremot kan kopplas samman med är Peev och Mayers 

(2017, s.674) teori att människor fokuserar på siffran längst till vänster, vilket gör att Peev och 

Mayer (2017, s.676) fastställer att just below är en väl beprövad och effektiv metod och skapar en 

bild av att priser är billigare, än vad de faktiskt är men samtidigt är ett bevis på bra värde. Detta kan 

även kopplas till Beracha och Seilers (2014, s.241) teori gällande att det baseras på hur människans 

hjärna fungerar och därför utgår från de första siffrorna. Vilket kan vara en förklaring till varför just 

below priser anses vara både lägre och billigare och därför generera flest klick och skapa högst 

intresse utifrån det marknadsförda priset. Dock motsätter sig Janiszewski och Uy (2008, s.126); 

Thomas et al. (2010, s.188) detta, de menar att ett precist pris och inte ett just below pris uppfattas 

som lägst, något som går att utläsa från kluster fem och fyra som fastställer att ett precist pris 

uppfattas som lägst. Vad som däremot bör tas i beaktande med denna slutsats är det faktum att bara 

för ett pris på en bostad skapar ett högt intresse vid marknadsföringen, behöver inte det per 

automatik innebära det högsta slutpriset. Men att sätta ett marknadsmässigt eftertraktat pris från 

köparen, leder till högre WTP hos köparen och således ett högre slutpris.  
 

En annan viktig aspekt för slutsatsen, hittas även den i faktor två och kluster fem. De resulterar i att 

ett avrundat pris är det pris som är mest ärligt marknadsmässigt ur köparens perspektiv. Detta 

resultat motsägs däremot samtidigt av faktor tre och kluster fyra, som även de visar att ett precist 

pris är relativt ärligt och kan vara bostadens marknadsvärde, men att precist pris är påhittat och 

således inte verkligt. Varför just avrundat pris resulterar i detta, har sin förklaring i att det är det pris 

som används vid marknadsföring av bostäder (Thomas et al., 2010, s.176). Detta kan samtidigt vara 

förklaringen till varför ett precist pris är påhittat, för att bostäder inte marknadsförs med ett sådant 

utgångspris. Detta motsägs däremot samtidigt av resultatet i faktor fyra och kluster fyra, gällande att 

det precisa priset samtidigt är det pris, som är satt av en seriös fastighetsmäklare och visar att 

fastighetsmäklaren är kunnig och sätter ett seriöst pris utifrån vad bostaden faktiskt är värd. Vilket 

är en intressant aspekt eftersom dessa två olika faktorer och kluster samtidigt fastställer att ett 

precist pris är påhittat och inte verkligt men ändå seriöst och ärligt marknadsmässigt. Att just 

avrundade priser och precisa priser resulterar i detta kan bero på Neale och Northcraft (1987, s.85), 

att människor påverkas av tidigare ankare och psykologiska preferenser (Ariely et al., 2003, s.74). 

Eftersom människor är vana med avrundade priser och inte precisa priser utifrån vad faktor två 

fastställer genom Allen och Dare (2004, s.699) att människor har avrundade referenspunkter sedan 

tidigare, kan det vara förklaring till varför precisa priser anses vara påhittade och inte verkliga men 

ändå ett seriöst pris av en fastighetsmäklare.  
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Likt tidigare resonemang i slutsatsen, påverkas människor av tillgänglig information. Människor 

påverkar således sin värdering av en bostad ibland på ofullständig bakgrundsinformation (Tversky 

& Kahneman, 1973, s.21). Vilket i sin tur enligt Peev och Mayer (2017, s.674) leder till att 

människor inte har kunskap om den fördel precisa priser kan medföra på bostadsmarknaden, vilket 

kan vara förklaringen till varför ett precist pris anses vara påhittat och inte verkligt. Det är samtidigt 

enligt faktor tre, svårt att avgöra vilka attribut i en bostad som leder till det precisa priset, samt vad 

som tidigare nämnts utifrån Thomas et al. (2010, s.177) att högre värden med större precishet 

skapar osäkerhet. Det gör att det precisa priset kan anses som inte verkligt och därför påhittade. 

Resultatet i faktor tre motsäger samtidigt tidigare forskning av Thomas et al. (2010, s.177); Peev 

och Mayer (2017, s.674); Loschelder et al. (2016, s.1574) vars resultat visade att just ett precist pris 

avspeglar mer noggrannhet och aktsamhet, är mer trovärdigt samt att köpare upplever ett precist 

pris som det rätta priset samtidigt som det priset visar på mer självsäkerhet och kompetens, vilket 

kan vara förklaring till att ett precist pris resulterar i en kunnig och seriös fastighetsmäklare.  
 

En annan viktig slutsats är det som faktor ett, kluster fem, fyra, tre och ett fastställer, gällande att 

det inte finns något tydligt resultat vilket utgångspris av avrundat pris, just below pris eller precist 

pris som leder till det högsta slutpriset. Detta kan ha sin grund i hur den svenska bostadsmarknaden 

ser ut idag, eftersom bostäder oftast säljs till utgångspris eller till och med lägre än utgångspriset. 

Tidigare forskares resultat visar även det på olika utfall gällande vad som leder till högst slutpris 

och WTP. Palmon et al. (2004, s.132); Cardella och Seiler (2015, s.32) anser att just below är 

kopplat till lägre slutpris och är minst lönsamt för att få bäst betalt. Sett från köparens perspektiv, är 

således ett just below pris, det som är mest lönsamt, utifrån vad som tidigare nämnts i diskussionen 

av slutsatsen eftersom det är det pris som anses vara billigast. Att ett just below pris inte leder till 

det högsta priset kan även ha sin förklaring i faktor ett, kluster fem, fyra, tre och ett att det idag, 

oftast inte sker förhandlingar på den svenska bostadsmarknaden och att ett pris just below, oftast är 

lägre än avrundade eller precisa priser, blir slutpriset således lägre när bostaden säljs till det 

marknadsförda utgångspriset. Något som styrks av Thomas et al. (2010, s.189); Cardella och Seiler 

(2015, s.28) resultat att ett högre utgångspris, genererar högre WTP och att WTP är högre på 

precisa utgångspriser, än avrundade priser eller just below priser. Att förstå hur olika priser utifrån 

prisprecisionseffekten påverkar köparens WTP olika beroende på situation, resulterar enligt Thomas 

et al. (2010, s.175) i en väsentlig påverkan på köparbeteende och ger nya insikter om de 

psykologiska orsakerna kring en köpares WTP. 
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5.1 Studiens bidrag 

5.1.1 Allmänt bidrag 

Syftet med denna studie är “att undersöka hur prisprecisionseffekten i samband med Willingness to 

pay påverkar bostadstransaktioner”. Denna studie har bidragit med att skapa en ökad förståelse för 

hur olika prisersättningar utifrån prisprecisionseffekten kan påverka ett utgångspris på en bostad 

och sedermera bostadens slutpris genom WTP. Resultatet har visat att det inte finns enbart en 

prissättning av avrundat pris, just below pris eller precist pris som är det pris en bostad borde 

använda som utgångspris. Priset påverkas av flera andra faktorer och olika beroende på köpsituation 

och personer som är intresserade av bostaden, vilket leder till att det finns positiva och negativa 

sidor med prisprecisionseffektens priser. 

5.1.2 Teoretiskt bidrag 

Gällande det teoretiska bidraget har studien genom resultatet i de fem olika klustren och de sju 

faktorerna i faktoranalysen bidragit med, att vad som leder till det högsta slutpriset utifrån 

prissättningarna i prisprecisionseffekten och WTP, hur det påverkas olika beroende på hur 

marknaden ser ut och tidigare referenser (Neale & Northcraft, 1987, s.85). På dagens rådande 

osäkra bostadsmarknad visar resultatet att vad som leder till det högsta slutpriset och WTP av de 

olika utgångspriserna avrundat pris, just below pris eller ett precist pris skiljer sig beroende på 

situation. Vidare är bidraget att människor påverkas av tillgänglig information, vilket påverkar 

köparens WTP och vad köpare anser om olika priser. När tillräckligt med kunskap inte finns, är 

köpare inte medvetna om de fördelar Peev och Mayer (2017, s.674) nämner gällande precisa priser 

på bostadsmarknaden. Likaså det faktum Thomas et al. (2010, s.177); Peev och Mayer (2017, 

s.674); Loschelder et al. (2016, s.1574) att just ett precist pris avspeglar mer noggrannhet och 

aktsamhet, vara mer trovärdigt samt att precisa priser visar på mer självsäkerhet och kompetens. 

Samtidigt som bidraget visar att precisa priser anses vara påhittade och inte verkliga, till följd av att 

just precisa priser av högre värden enligt Thomas et al. (2010, s. 177) skapar osäkerhet. Utifrån 

detta bidrag leder det till att en köpare av en bostad uppfattar både precisa priser och avrundade 

priser som seriösa och oseriösa. 
 

Bidraget gällande vad som lockar flest spekulanter fastställs genom faktor två, att ett marknadsfört 

utgångspris antingen bör vara just below eller avrundat. Vilket beror på att avrundade priser styrs 

enligt Wadhwa och Zhang (2014, s.1172) av känslor. Just below priser anses vara lägst och således 

billigast ur köparens perspektiv, vilket leder till att även det blir marknadsmässigt eftertraktat. Ett 

annat bidrag till detta är att just below pris samtidigt visar på bra värde, genom Peev och Mayers 
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(2017, s.674) teori att människor fokuserar på siffran längst till vänster och därför skapar en bild av 

att priser är billigare, än vad de faktiskt är. Däremot fastställer detta bidrag att en köpare uppfattar, 

utifrån resultatet, priser på olika sätt och det resulterar i att det lägsta pris, inte alltid behöver vara 

det pris köpare uppfattar som lägst. Något som styrks av studiens klusteranalys, där samtliga kluster 

resulterat i ett pris som inte är det faktiska lägsta priset. Viktigt att ta med i detta bidrag är att bara 

för ett pris på en bostad skapar ett högt intresse vid marknadsföringen, behöver inte det per 

automatik innebära det högsta slutpriset. Men att sätta ett marknadsmässigt eftertraktat pris från 

köparen, leder till högre WTP hos köparen och således ett högre slutpris.  

5.1.3 Praktiskt bidrag 

Denna studie har påbörjat en förklaring till hur tankegången bakom marknadsförda priser utifrån 

prisprecisionseffekten påverkar konsumenten. Med kunskap utifrån denna studie kan köpare av 

bostäder få en bättre förståelse för hur det marknadsförda utgångspriset kan påverka köparens WTP 

av bostaden de är intresserad av att köpa och hur mycket den bostadens slutpris kommer landa på. 

Vidare skapas även en ökad förståelse för hur WTP fastställs och påverkas av olika situationer och 

marknader utifrån prisprecisionseffekten. Detta är till nytta för både köpare såväl som säljare och 

fastighetsmäklare. En intressant aspekt kring detta, en fastighetsmäklare kan dra nytta av, är att 

precisa priser anses vara satta av en seriös fastighetsmäklare, som är kunnig och sätter ett seriöst 

pris utifrån vad bostaden faktiskt är värd.  

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Prisprecisionseffekten kopplat till bostadsmarknaden, är ett ämnesområde det finns lite tidigare 

forskning i. Det leder till att det finns många möjligheter inom detta område för vidare forskning.  

Några av de möjligheter denna studie fastställt för vidare forskning, att genomföra en studie av 

prisprecisionseffekten i en verklig miljö, där riktiga transaktioner äger rum. Detta till följd av vad 

som tidigare forskningen nämnt gällande att hypotetiska värderingar påverkar resultatet. Det är även 

något som branschen skulle dra nytta av och samtidigt klargöra ytterligare vad människor anser om 

olika prissättningar utifrån prisprecisionseffekten på bostäder. Däremot är verkliga transaktioner 

svåra att genomföra på just bostadsmarknaden, eftersom det har att göra med köp av stora belopp 

och processer innan, under och efter köpet. 

En annan möjlighet till vidare forskning är att fördjupa sig mer inom hur relationen mellan 

ankareffekten och prisprecisionseffekten påverkar varandra och dess innebörd. En annan aspekt 

som möjliggör vidare forskning är att väva in andra prispåverkande faktorer, än bara själva priset, i 

kombination med prisprecisionseffekten, exempelvis läge, storlek, balkong, skick. Till följd av att 
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denna studies resultat visar att när det gäller priser på bostäder är det inte enbart priset som påverkar 

köpet och WTP. Den fjärde nämnvärda möjligheten för ytterligare forskning är att vända på 

perspektivet och istället undersöka från en säljares perspektiv istället för denna undersökning som 

utgått från köparens perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Total Variance Explained 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,691 14,165 14,165 1,439 7,575 7,575 2,075 10,923 10,923 

2 2,346 12,349 26,514 1,095 5,766 13,340 1,792 9,434 20,357 

3 2,218 11,676 38,189 2,053 10,806 24,146 1,590 8,369 28,726 

4 1,632 8,591 46,780 1,854 9,760 33,905 1,165 6,130 34,856 

5 1,351 7,112 53,892 1,424 7,492 41,398 1,088 5,726 40,582 

6 1,043 5,489 59,381 1,048 5,514 46,912 1,060 5,579 46,161 

7 1,015 5,340 64,721 ,543 2,858 49,770 ,686 3,609 49,770 

8 ,965 5,077 69,798 
            

9 ,921 4,847 74,645 
            

10 ,836 4,401 79,046 
            

11 ,684 3,600 82,645 
            

12 ,634 3,337 85,983 
            

13 ,587 3,088 89,071 
            

14 ,436 2,293 91,364 
            

15 ,432 2,272 93,636 
            

16 ,367 1,932 95,568 
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17 ,335 1,761 97,329 
            

18 ,280 1,475 98,804 
            

19 ,227 1,196 100,000 
            

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

(SPSS) 
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Bilaga 2. Korrelationer från SPSS  
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Bilaga 3. Frågor från webbenkäten i respondenternas ordningsföljd 
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Bilaga 4. Final Cluster Centers diagram från SPSS 
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