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1 Inledning
1.1 Problematisering
Det finns forskning som avhandlar användningen av modeller i reklamsammanhang (Caballero &
Pride, 1984; Kanungo & Pang, 1973; Rubin, 1988; Zhang, Harwood, Williams, Ylänne-McEwen,
Wadleigh & Thimm, 2006; Mazis, Ringold, Perry & Denman, 1992; Till & Busler, 2000). Redan på
1970-talet menade Kanungo och Pang (1973, s. 172) att användandet av mänskliga modeller i
tryckta annonser var uråldrigt och att det används mer och mer frekvent. Enligt Kanungo och Pang
(1973, s. 172) är den huvudsakliga orsaken till det ökade modellanvändandet att modellerna bidrar
till att produkten får ett mer meningsfullt socialt sammanhang, vilket resulterar i starkare
emotionella reaktioner från kunderna. Detta tyder i sin tur på att kunderna ägnar mer
uppmärksamhet åt annonsen. Caballero och Pride (1984, s. 94) var av liknande uppfattning då de
grundade sin studie på en observation där man menade att användandet av modeller i annonser är
väldigt utbrett, särskilt fysiskt attraktiva modeller. Caballero och Pride (1984, s. 94) säger att det
underförstådda antagandet är att produkten stärks och försäljningen blir bättre vid användandet av
en attraktiv modell, hellre än en oattraktiv sådan. Caballero och Pride (1984, s. 94) förklarar att flera
studier pekar på att människor sammankopplar den attraktive med en rad positiva attribut och att
man har en särskilt positiv inställning gentemot dessa personer, dock finns det inte mycket
tillförlitlig förskning vars resultat stödjer användandet av vackra människor i reklamutskick.
Även om man utgår från förklaringen ovan, finns det flera obesvarade frågor. Kanungo och Pang
(1973, s. 172) frågar sig exempelvis vilka skillnader som kan förväntas attitydmässigt från
konsumenter, vid jämförelse av effekterna av en manlig- respektive kvinnlig modell i
produktannonseringen. Forskarna studerade (Kanungo & Pang, 1973, s. 172) också vilken
kombination av modell och produkt som gav bäst resultat beträffande kunders attityd och
inställning, och varför?
Ofta använder sig reklambyråer av manliga och kvinnliga modeller för att posera tillsammans med
produkten, i tron om att detta ska göra produkten mer attraktiv för de potentiella kunderna
(Kanungo & Pang, 1973, s. 172). Kanungo och Pang (1973, s. 172) menar att denna tro, i stor
utsträckning, grundar sig på marknadsförarnas intuition istället för systematiska och kontrollerade
empiriska bevis. Författarna (Kanungo & Pang, 1973, s. 172) förklarar att studien motiverades av
forskningsbehovet, då lite experimentell forskning hade tillägnats problemet – därför ville man med
denna undersökning kartlägga effekterna av mänskliga modellers medverkande på mottagarens
attityd och inställning gentemot produkten.
1

Vi frågade oss i ett tidigare arbete, en B-uppsats, vilken effekt modeller i varierande grader av
lättkläddhet hade på spekulanters inställning till en bostad. Detta arbete inspirerades av Simpson,
Horton och Browns (1996, s. 261) forskning, där de kunde påvisa att kvinnors inställning gentemot
manlig nakenhet i reklamsammanhang var positivare än vad mäns var.
Vidare visade forskningen (Simpson et al., 1996, s. 261) att den kvinnligt positiva inställningen
ökade i takt med nakenheten, men att inställningen istället blev negativ vid fullständig nakenhet.
Detta ledde till att vi utförde en studie som syftade till att identifiera gränsen där de positiva
effekterna av nakenhet i en bostadsannons övergick till negativa. Vi kunde i vårt arbete slutligen
visa att de starkaste positiva värdena uppmättes hos de respondenter som fick ta del av det mest
lättklädda bildmaterialet, och således hittades aldrig gränsen vi letade efter då de positiva effekterna
aldrig hann övergå till negativa. För en mer utförlig redogörelse av bakgrunden till B-uppsatsen
samt detta arbete, se bilaga 1 - ”Populärvetenskaplig introduktion till ämnet”.
Något man kan fråga sig är varför inte fler mäklare använder sig av människor i
bostadsannonseringen. Ett aktuellt exempel har visat att förekomsten av människor i annonser
resulterar i uppmärksamhet. En mäklare från Svensk Fastighetsförmedling blev uppmärksammad i
media (Dagens Media, 2015) då hon använde sig av en film där ett par äter middag och sedan
duschar tillsammans. Ett annat exempel är en mäklare från Notar som själv var med på bilderna i
bostadsannonsen (Expressen, 2015). Alldeles nyligen sågs (Expressen, 2016) en mäklares
bostadsannons i media då han låtit ta bilder innehållande stylisterna själva, medan de arbetade.
Redan mot slutet av 1990-talet pekade Waller (1999, s. 288) på att samhället blivit mer och mer
komplext och medvetet, vilket ställer högre krav på företagens kreativitet om dem ska synas och
höras. Det är dock inte alltid ett lätt för företag att fatta beslut om att ta ett kontroversiellt steg som
sticker ut, menar Waller (1999, s. 288). Ökad komplexitet och medvetenhet i samhället, är en trend
som torde ha fortsatt med åren fram till samtiden.
Problemet beträffande huruvida modeller i bostadsannonser ska användas eller inte är komplext och
det finns i huvudsak sex intressanta faktorer som borde undersökas, nämligen kön, ålder, etnicitet,
attraktivitet, nakenhet och kombinationer av modeller i relation till typ av produkt (Caballero &
Pride, 1984; Kanungo & Pang, 1973; Mazis et al., 1992; Zhang et al., 2006; Rubin, 1988; Simpson
et al., 1996). Det finns dock en återkommande kunskapslucka beträffande användandet av modeller
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i annonsering (Caballero & Pride, 1984; Kanungo & Pang, 1973; Rubin, 1988; Zhang, Harwood,
Williams, Ylänne-McEwen, Wadleigh & Thimm, 2006; Mazis, Ringold, Perry & Denman, 1992)
när det gäller mäklarbranschen. Med den här studien vill vi besvara en väsentlig fråga inom detta
ämne, nämligen om spekulanterna på bostadsmarknaden föredrar en objektsbeskrivning med, eller
utan, modeller.

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att analysera spekulanters preferenser beträffande foton i en annons, för
att skapa en förståelse för effekten av att använda sig av mänskliga modeller.

1.3 Avgränsning
Vår studie avgränsar sig till att undersöka bostadsintressenters preferenser gentemot
modellanvändning vid marknadsföring av en bostad genom att använda oss av nio särskilt utvalda
variabler.
Vi anser att studiens huvudsakliga forskningsfråga är omfattande och vi är av uppfattningen att det
inom den givna tidsramen inte finns utrymme för att undersöka fler variabler än de vi intresserat oss
för. Med anledning av detta kommer vi inte intressera oss för modellernas ålder, attraktivitet (Mazis
et al., 1992; Kanungo & Pang, 1973; Caballero & Pride, 1984; Caballero & Solomon, 1984),
etnicitet (Rubin, 1988) eller klädval/nakenhet (Simpson et al., 1996).
Vidare kommer vi avgränsa oss genom att endast undersöka bostadsintressenters preferenser i
Stockholmsområdet, närmare bestämt Solna och Sundbyberg. Vi har valt att avgränsa oss på detta
sätt då vi anser att det är här vi kan göra det bästa urvalet för studien. Enligt Svensk Mäklarstatistik
(2016) sker det fler bostadsaffärer i Stockholm än någon annanstans i Sverige, detta anser vi vara
meriterande för studien då vi söker respondenter som är välbekanta med bostadsannonser.
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2.0 Teorigenomgång
2.1 Modeller i marknadsföring
2.1.1 Den allmänna uppfattningen
Användningen av modeller i marknadsföring är ett område som intresserat flera forskare (Caballero
& Pride, 1984; Caballero & Solomon, 1984; Kanungo & Pang, 1973; Dion, Berscheid, & Walster,
1972; Baker & Churchill, 1977; Rubin, 1988; Zhang et al., 2006; Simpson et al., 1996; Mazis et al.,
1992; Till & Busler, 2000), vilket resulterat i intressanta observationer. Forskning visar att det finns
fördelar med att använda sig av modeller i annonser och reklamsammanhang, och det har visat sig
särskilt framgångsrikt om modellen dessutom upplevs som attraktiv (Caballero & Pride, 1984, s.
94; Caballero & Solomon, 1984, s. 17).
I marknadsföringssammanhang är det vanligt att använda sig av manliga och kvinnliga modeller för
att posera tillsammans med produkten, i tron om att detta ska göra produkten mer attraktiv för de
potentiella kunderna (Kanungo & Pang, 1973, s. 172; Till & Busler, 2000, s. 2). Enligt Kanungo
och Pang (1973, s. 172) bidrar modellerna till att produkten får ett mer meningsfullt socialt
sammanhang, vilket resulterar i starkare emotionella reaktioner från kunderna. Detta tyder i sin tur
på att kunderna ägnar mer uppmärksamhet åt annonsen.
Caballero och Pride (1984, s. 94) menar att det underförstådda antagandet är att produkten stärks
och försäljningen blir bättre vid användandet av en attraktiv modell, hellre än en oattraktiv sådan.
Vidare förklarar Caballero och Pride (1984, s. 94) att flera studier pekar på att människor
sammankopplar den attraktive med en rad positiva attribut och att man har en särskilt positiv
inställning gentemot dessa personer. Dion et al. (1972, s. 285) delar Caballero och Prides (1984, s.
94) uppfattning i detta avseende, då man säger att det som är vackert kan likställas med det som är
bra och att fysisk skönhet är ett tecken på inre skönhet samt god moral.
2.1.2 Den mänskliga modellens påverkan på upplevd produktkvalitét
Kanungo och Pang (1973, s. 172) utförde enligt oss en mycket intressant studie där de frågade sig
vilka skillnader man kunde förvänta sig attitydmässigt från konsumenter, vid jämförelse av
effekterna mellan en manlig- respektive kvinnlig modell i produktannonseringen. Forskarna
(Kanungo & Pang, 1973, s. 172) sökte också svar på vilken kombination av modell och produkt
som gav bäst resultat beträffande kunders attityd och inställning, och varför. Författarna (Kanungo
& Pang, 1973, s. 172) förklarar att studien motiverades av forskningsbehovet, då väldigt lite
experimentell forskning hade tillägnats problemet. Med denna undersökning ville de därför
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kartlägga effekterna av mänskliga modellers påverkan på mottagarens attityd och inställning
gentemot produkten.
För att kunna genomföra studien valdes fyra olika produkter ut: en bil, en soffa, en stereo med två
högtalare och en tv-apparat – man motiverade just dessa val genom att förklara att konsumenter är
vana vid att se denna typ av produkter i tidningsreklam (Kanungo & Pang, 1973, s. 172).
I syfte att tillgodogöra sig meningsfulla mätningar av konsumenters inställning gentemot produkten
i samband med modellernas medverkan, var det nödvändigt att välja ut de mest framträdande
kvalitéerna för respektive produkt (Kanungo & Pang, 1973, s. 172). Med anledning av detta, valde
Kanungo och Pang ut (1973, s. 173) 20 studenter (10 män och 10 kvinnor) från McGill University,
denna grupp fick sedan frågan: ”Vilka egenskaper eller kvalitéer skulle du leta efter om du skulle
köpa någon av följande produkter?” Man beskrev sedan produkterna för testgruppen, en i taget,
varpå deras svar dokumenterades (Kanungo & Pang, 1973, s. 173). Efter att ha analyserat svaren
valdes de 11 vanligast förekommande svaren för bilen ut och de 8 vanligast förekommande svaren
för resterande produkter (Kanungo & Pang, 1973, s. 173).
Genom att klippa ut bilder ur populära kataloger och tidningar, samlade man in bilder på fyra unga
modeller (två män och två kvinnor) samt respektive produkt, och man såg till de män och kvinnor
vars bilder skulle användas hade matchande kläder och liknande poser (Kanungo & Pang, 1973, s.
173). Varje separat bild föreställande en produkt monterades på en bit kartong för att sedan
fotograferas tillsammans med respektive modell, dessutom fotograferades respektive produkt utan
modell för att kunna kontrollera skillnaden mellan respondenternas svar (Kanungo & Pang, 1973, s.
173).
Respondenterna för studien var studenter som valdes ut slumpmässigt och bestod av 32 män samt
32 kvinnor, männen var allt från 18-30 år gamla och kvinnorna var 18-25 år (Kanungo & Pang,
1973, s. 173). Studiens design (Kanungo & Pang, 1973, s. 173) innefattade tre experimentella- och
en kontrollundersökning för varje produkt. De tre experimentella undersökningarna (Kanungo &
Pang, 1973, s. 173) bestod av att varje produkt presenterades tillsammans med en manlig modell, en
kvinnlig modell och ett modellpar (en man och en kvinna tillsammans) – kontrollundersökningen
innebar att produkten presenterades ensam, alltså utan någon modell poserande bredvid.
Undersökningens deltagare testades individuellt, var och en av dem fick ta del av fyra
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produktannonseringar, en i taget och ombads gradera produkten utefter de tidigare utvalda
kvalitéerna på en skala som sträckte sig från ett (minst) till sju (mest) (Kanungo & Pang, 1973, s.
173). Kvalitétsgraderingarna för respektive produkt, analyserades separat beroende på om det var en
man eller en kvinna som lämnat svaret – detta för att möjliggöra en jämförelse (Kanungo & Pang,
1973, s. 173). Kanungo och Pang (1973, s. 173) jämförde även varje produkts experimentella
testresultat med kontrollundersökningens.
Sammantaget visade studiens resultat (Kanungo & Pang, 1973, s. 177) att modellens påverkan på
mottagarens inställning gentemot produkten är ett komplext problem. Resultaten pekar på att det
finns en interaktion mellan produktens beskaffenhet och modellen, de tre olika konstellationerna av
modeller i denna studie visade på annorlunda påverkan beroende på produkten (Kanungo & Pang,
1973, s. 177). Undersökningen visade att en generell positiv inställning gentemot produkten
förekom både bland de manliga och kvinnliga respondenterna då en manlig modell användes för
bilannonsen och när en kvinnlig modell användes för soffannonsen (Kanungo & Pang, 1973, s.
177). Å andra sidan skapades en negativ inställning gentemot produkten då en kvinna användes i
bilannonsen och en man användes i soffannonsen (Kanungo & Pang, 1973, s. 177).
Detta väcker frågor kring hur det kommer sig att en manlig modell i samband med en särskild
produkt influerar mottagaren positivt, medan samma modell i samband med en annan produkt kan
resultera i motsatt inställning (Kanungo & Pang, 1973, s. 177). Kanungo och Pang (1973, s. 177)
tror sig kunna förklara detta fenomen genom att undersöka hur passande modellen är för en specifik
produkt. Forskarna (Kanungo & Pang, 1973, s. 177) menar att varje produkt föranleder en generell
eller stereotypisk uppfattning, där vissa produkter anses vara övervägande maskulina eller feminina,
vissa kan även uppfattas som ingetdera. Med hjälp av denna observation föreslås (Kanungo & Pang,
1973, s. 177) att en manlig modell är mer passande för en annons av en maskulin produkt än en
feminin, på samma sätt skulle en kvinnlig modell vara bättre lämpad för användning i
annonseringen av en feminin produkt än en maskulin.
Att vissa produkter uppfattas som maskulina, respektive feminina, är en observation som Caballero
och Solomon (1984, ss. 22-23) också gjort under sina studier. Ett av testen (Caballero & Solomon,
1984, s. 22) visade att högre försäljningssiffror genererades bland både kvinnor och män om det var
en manlig modell som användes i annonseringen av öl, istället för att använda en kvinnlig modell
eller att marknadsföra produkten helt utan modell. Caballero och Solomon (1984, s. 23) säger att
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detta förmodligen beror på att öl mestadels förknippas med män och att konsumenterna har lättare
att acceptera ett reklambudskap där modellen stämmer överens med produktens stereotypa bild.
För att testa anpassningshypotesen i förhållande till de resultat som kunde uppnås genom denna
studie (Kanungo & Pang, 1973, s. 178), samlade man ihop en testgrupp bestående av 20 kvinnliga
studenter (18-29 år gamla) och 15 manliga studenter (18-30 år gamla). Testgruppen ombads
kategorisera var och en av de fyra produkterna (bara bilderna på produkten, alltså inte tillsammans
med någon modell) i någon av följande: (a) upplevs mer maskulin än feminin, (b) upplevs mer
feminin än maskulin, (c) upplevs lika maskulin som feminin, och (d) upplevs varken som maskulin
eller feminin (Kanungo & Pang, 1973, s. 178).
Rent generellt, bekräftade resultatet från studien anpassningshypotesen (Kanungo & Pang, 1973, s.
178). De flesta tillfrågade ansåg att bilen var maskulin, att soffan var feminin, att stereon var lika
manlig som kvinnlig och att tv-apparaten var ingetdera – vilket med bakgrund mot huvudstudiens
resultat, är vad som borde kunna förväntas utifrån anpassningsteorin (Kanungo & Pang, 1973, s.
178).
Undersökningens resultat säger förstås inte att man vid marknadsföring av en bil alltid ska använda
sig av en manlig modell och undvika de kvinnliga – utan istället att hänsyn bör tas till hur bilen
uppfattas (Kanungo & Pang, 1973, s. 178). Beroende på färg, storlek, form och andra egenskaper
kan även bilen uppfattas som feminin och då vore det kanske lämpligare med en kvinnlig modell
(Kanungo & Pang, 1973, s. 178).
Kanungo och Pang (1973, s. 178) säger avslutningsvis att huvudsaklig hänsyn, borde tas till att
uppnå bästa möjliga matchning mellan produkt och modell. Detta uttalande får medhåll från Baker
och Churchill (1977, s. 553) som poängterar vikten av att marknadsföraren väljer en passande
modell för att marknadsföra en särskild produkt. Detta kom forskarna fram till (Baker & Churchill,
1977, s. 553) då den egna studien visade att en oattraktiv kvinnlig modell var mer effektiv när det
kom till att generera en gynnsam inställning från män, gentemot det annonserade kaffet, än den
attraktiva kvinnliga motparten. Detta föranledde slutsatsen (Baker & Churchill, 1977, s. 553) att det
inte alltid kan antas att en attraktiv modell är att föredra framför en oattraktiv modell.
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2.2 Att skilja sig från mängden
2.2.1 Differentiering
Dickson och Ginter (1987, s. 1) samt Day och Wensley (1988, s. 2) förklarar att produkter och
tjänster har differentierats sedan företag skilt sig åt i sina metoder att konkurrera om handel. En
nyckel till framgång har varit att marknadsundersökare använt sig av ekonomi, beteendeteorier och
sofistikerade analysmetoder i sitt sökande efter bättre sätt att identifiera differentieringsmöjligheter
(Dickson & Ginter, 1987, s. 1; Day & Wensley, 1988, s. 2).
Differentiering handlar om att skapa en unik uppfattning av ett varumärke och ett särskiljande
gentemot andra företag när det kommer till vad de har att erbjuda (Boulding & Staelin, 1994, s. 15;
Davcik & Sharma, 2015, s.766; Smith, 1956, s. 6). Vidare förklarar Davcik och Sharma (2015, s.
766) att differentiering är en handling som ämnar skapa betydelsefulla skillnader vilket gör ett
företags erbjudanden väl avgränsade från konkurrenternas. Davcik och Sharma (2015, s.766)
skriver att det differentierade värdet som tillhandahålls av ett företag, såsom kvalitet, tillförlitlighet
och service kan skapa en bild utav varumärket som ger 10-20% högre vinst. Smith (1956, s. 6)
menar att differentiering innefattar ett kontrollerande av en tjänst eller produkts efterfrågan genom
att marknadsföra och belysa skillnader mellan egna produkter och produkter framtagna av
konkurrenter. Vidare förklarar författaren (Smith, 1956, s. 6) att differentiering ofta används inom
reklam och marknadsföring vilket kan klassificeras som en PR-strategi.
En marknadsföringschef har i uppgift att utveckla en marknadsföringsplan som ska resultera i att
företagets produkter och tjänster ses som unika och överlägsna. En metod för att utföra denna
uppgift är att utveckla produkter och tjänster med unika och önskvärda egenskaper menar Boulding
et al. (1994, s. 159) och Yoo, Donthu och Lee (2000, s. 198). Vidare redogör skribenterna
(Boulding et al., 1994, s. 159) för en annan metod som ämnar uppnå samma syfte - annonsering
som differentierar sig gentemot andra produkters annonsering och marknadsföring. Differentiering
kan enligt Boulding et al. (1994, s. 159) mätas med hjälp av begrepp som perceptuellt utrymme,
produkt, positionering och beslutsfattande. Begrepp som dessa är användbara för att hjälpa företag
differentiera sina erbjudanden, dock är det inte lätt att avgöra i vilken utsträckning ett företag
genomför denna uppgift framgångsrikt (Boulding et al., 1994, s. 159).
Differentiering och innovation är de viktigaste delarna för hur ett varumärke uppfattas då de formar
och driver varumärkets nivå menar Davcik och Sharma (2015, s.766) samt Hauser, Tellis och
Griffin (2006, s. 687). Ett företag kan differentiera sig genom innovation och att inte tänka i samma
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banor som konkurrenterna, förklarar Davcik och Sharma (2015, s.766) och Hauser et al. (2006, s.
687). Schmalensee (1982, s. 349) anser att det finns fördelar med att vara ”först ut” på en marknad,
företag som sticker ut och gör det andra inte gör har mycket att vinna. Till följd av detta menar
Schmalensee (1982, s. 349) att företag som ”följer strömmen” har mindre chans att nå framgång.
När konsumenter bestämmer sig för att prova en produkt som är ny på marknaden och produkten
övertygar, så sätter varumärket en viss standard när konsumenten sedan provar liknande produkter
(Schmalensee, 1982, s. 360; Green & Krieger, 1991, s. 21). Det blir således svårare för senare
aktörer att övertyga konsumenter om att investera i deras produkter och egenskaper (Schmalensee,
1982, s. 360).
2.2.2 Skiljepunkter & likhetspunkter
Rent generellt lägger varumärkets positioneringsansvarige stort fokus på skiljepunkterna (Keller,
Tybout & Sternthal, 2002, s. 3; Allen, Fournier & Miller, 2008, s. 783; Aaker & Shansby, 1982;
Romaniuk, Sharp & Ehrenberg, 2007, s. 43), det vill säga egenskaperna som skiljer ett varumärke
från konkurrenterna på ett positivt sätt. Det är ofta just skiljepunkter som kunderna associerar med
ett varumärke (Keller et al., 2002, s. 3), men dessa sätt att differentiera sig är inte på egen hand
tillräckliga för att bära upp varumärket mot konkurrerande företag.
Keller et al. (2002, s. 3) säger att chefer ofta ägnar för lite uppmärksamhet åt två andra viktiga
aspekter inom marknadspositionering, nämligen: att förstå referensramen inom vilken deras
varumärke är verksamt och att ta itu med de funktioner som varumärket har gemensamt med
konkurrenterna. Keller et al. (2002, s. 3) är av uppfattningen att det alltid finns omständigheter där
det är nödvändigt att ”gå jämt upp” med konkurrerande aktörer och menar att effektiv
varumärkespositionering involverar mer än bara övervägandet av skiljepunkterna, man måste även
identifiera likhetspunkterna som finns mellan den egna produkten och de konkurrerande.
Den första frågan man ska ställa till sig själv, enligt Keller et al. (2002, s. 4), är ”har vi etablerat en
referensram?”. Varumärkespositionering börjar med etablerandet av en referensram (Keller et al.,
2002, s. 4), och detta ska signalera vilka mål som kan förväntas uppnås som konsument vid
användandet av produkten. Att välja en korrekt ram är viktigt då den dikterar vilka associationer
som kommer tjäna som skilje- och likhetspunkter (Keller et al., 2002, s. 4).
Produktens fas i livscykeln är en variabel som kan påverka valet av referensram (Keller et al., 2002,
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s. 4). När en ny produkt lanseras, värvas ofta konkurrerande produkter för att användas som
referensram så att konsumenterna snabbt kan urskilja vad det är för typ av produkt och vilket syfte
den tjänar. I en senare fas av produktens livscykel kan både tillväxtmöjligheter och hot uppstå
utanför produktens kategori, följaktligen kan det vara nödvändigt att förskjuta referensramen.
Nästa fråga att ställa sig är, i enlighet med vad Keller et al. (2002, s. 4) säger, ”utnyttjar vi våra
likhetspunkter?”. När en initial referensram valts bör likhetspunkterna som måste uppfyllas tänkas
igenom för att konsumenterna ska uppfatta produkten som trovärdig och legitim inom den specifika
ramen (Keller et al., 2002, s. 4). Keller et al. (2002, s. 4) ger exempel på detta genom att säga att en
bank inte nödvändigvis uppfattas som en bank av konsumenterna om inte minimum-kraven
uppfylls, så som tillhandahållande av besparingsplaner, checkhantering och bankfack. Hur man
närmar sig och möter dessa minimum-krav för att få spela i samma liga som övriga aktörer inom
samma ram, beror enligt Keller et al. (2002, s. 4) återigen på vilken fas produkten befinner sig i sin
livscykel.
Om det är en ny produkt som lanseras är det viktigt att likhetspunkterna identifieras (Keller et al.,
2002, s. 4). Ju mer innovativ en produkt är, desto svårare är det att hitta en etablerad referensram
där den passar in och möter minimum-kraven. Vid förlängning av ett varumärke är det både lätt och
farligt att snabbt ändra likhetspunkterna och desto mer en förlängning skiljer sig från
grundprodukten, desto viktigare är det att fokusera på referensramen (Keller et al., 2002, s. 5). Vad
gäller etablerade varumärken måste cheferna även här ompröva likhetspunkterna ibland, detta då
egenskaper som en gång utgjorde skiljepunkter kan ha blivit minimum-krav (Keller et al., 2002, s.
5).
Den tredje frågan Keller et al. (2002, s. 5) anser att man bör ställa sig, är ”är skiljepunkterna
tilltalande?”. Keller et al. (2002, s. 5) säger att man inte enbart ska förlita sig på skiljepunkterna när
man positionerar ett varumärke, det där dock viktigt att inte ignorera dem. Vid antagandet om att en
korrekt referensram har identifierats kan skiljepunkter, även tillsynes motsägelsefulla sådana, vara
kraftfulla (Keller et al., 2002, s. 5).
Starka, gynnsamma och unika associationer som skiljer ett varumärke från övriga inom samma ram
är grundläggande för att positionera ett varumärke på ett framgångsrikt sätt menar Keller et al.
(2002, s. 5). Det är dock viktigt att undvika ett endimensionellt synsätt på differentiering för
försiktig analys visar att det finns tre typer av varumärkes-differentiering: prestations-associationer,
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bildspråks-associationer och konsumentinsikts-associationer (Keller et al., 2002, s. 5). Genom att
överväga var och en av dessa differentieringsmöjligheter, kan budskapet kommuniceras mot rätt
målgrupp på ett bättre sätt (Keller et al., 2002, s. 5).
Att utveckla en effektiv positionering är mer invecklat än att bestämma en referensram,
likhetspunkter och skiljepunkter – det kräver även att dessa element är internt konsekventa hela
tiden (Keller et al., 2002, s. 7). Det är särskilt viktigt att säkerställa att egenskaperna inte motsäger
varandra, från en kunds synvinkel kan det faktum att en produkt har en särskild fördel antyda att
den inte besitter en annan fördel (Keller et al., 2002, s. 7). Keller et al. (2002, s. 7) menar att det till
exempel kan vara svårt att positionera en produkt som ”billig” samtidigt som man hävdar att den är
av ”högsta kvalitét”.
I takt med att ett varumärke åldras, blir utmaningen att säkerställa att det håller sig uppdaterat i
förhållande till konsumenternas föränderliga behov (Keller et al., 2002, s. 7). Enligt Keller et al.
(2002, s. 7) finns det flera sätt att uppnå detta på, i vissa fall är varumärkets positionering så stark
att det kan behålla exakt samma position över lång tid. I andra fall räcker det inte att presentera
samma skiljepunkter under längre tid för att behålla ett högpresterande varumärke och då kan det
vara nödvändigt att fördjupa innebörden som associeras med produkten (Keller et al., 2002, s. 7).
Detta innebär att man mer uttryckligen demonsterar hur varumärket relaterar till kundernas mål och
kräver insikt i vad som motiverar kundernas användning av produkten (Keller et al., 2002, s. 7).
Genom detta utförande positioneras produkten på ett sätt där skiljepunkterna blir själva essensen –
Keller et al. (2002, s. 7) kallar detta för ”laddering up”.
Sammanfattningsvis säger Keller et al. (2002, s. 8) att referensramar, skiljepunkter och
likhetspunkter är rörliga måltavlor. Nyckelfrågorna man behöver ställa till sig själv beträffande
varumärket - ”har vi etablerat en referensram?”, ”utnyttjar vi våra likhetspunkter?”, ”är
skiljepunkterna tilltalande?” – kanske inte förändras, men deras sammanhang kommer säkerligen
göra det (Keller et al., 2002, s. 8). Att ställa dessa frågor bidrar till att säkerställa varumärkets rätta
positionering, men man ska inte lura sig själv under antagandet om att dessa variabler förblir
statiska under särskilt lång tid. De duktigaste inom varumärkespositionering är också de mest
vaksamma (Keller et al., 2002, s. 8).
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2.3 Marknadsföring
2.3.1 Branding
Keller och Lehmann (2006, s. 740), Yoo et al. (2000, s. 195) samt Low och Blois (2002, s. 387)
redogör för vikten av branding. Sedan mitten på 1990-talet har branding prioriterats högt av
företagsledningar och marknadsförare på grund av den växande insikten om att varumärket är en av
de mest värdefulla immateriella tillgångarna som ett företag har. Varumärken har flera värdefulla
funktioner, och på den mest grundläggande nivån presenterar dem ett ansikte utåt och vad ett
företag har att erbjuda i sin enkelhet (Keller & Lehmann, 2006, s. 740; Mudambi, Doyle & Wong,
1997, s. 434). Keller och Lehmann (2006, s. 740) samt Low och Blois (2002, s. 386) förklarar att ett
varumärke utifrån ett kundperspektiv, kan förenkla val, lova en viss kvalitetsnivå, minska risker och
skapa förtroende. Varumärken bygger på produkter, medföljande marknadsföringsinsatser och hur
pass mycket dem används av kunder, således även hur pass mycket ett varumärke inte används
(Keller & Lehmann, 2006, s. 740). Varumärken spelar en viktig roll för att styra effektiviteten inom
marknadsföring såsom reklam, produktplaceringar och vilken målgrupp som är avsedd mottagare
(Keller & Lehmann, 2006, s. 740).
Mudambi et al. (1997, s. 434) redogör för två olika synsätt av varumärken och dess egenskaper: ett
varumärke kan ses som en pyramid där de mest fysiska grundläggande egenskaperna utgör basen
och på denna vilar konkreta fördelar, känslomässiga fördelar, varumärkets karaktärsdrag och på
toppen utgörs av varumärkets kärna eller själ. Det andra synsättet Mudambi et al. (1997, s. 434)
redogör för är synen av varumärken som en kvalitetsprodukt som omges av flera lager av
produktegenskaper. Ett varumärke som har en grundläggande karaktär är enligt Mudambi et al.
(1997, s. 434) en kvalitetsprodukt som differentierar sig från konkurrenter genom beslut som
grundats i en marknadsföringsmix. Ett förstärkt varumärke erbjuder konsumenter ytterligare
konkreta fördelar såsom sidotjänster och garantier.
Keller (2000, s. 53) och Keller och Lehmann (2006, s. 743) redogör för grunderna när det kommer
till varumärken och förklarar att ett varumärke sammansätts av alla de beståndsdelar inom
marknadsföring som kan ses som varumärkesskyddande såsom: logotyper, symboler, slogans,
förpackningar, skyltar och så vidare. Starka och framgångsrika varumärken mixar och matchar
dessa beståndsdelar för att utföra ett antal varumärkesrelaterade funktioner som att förbättra eller
förstärka konsumenternas medvetenhet om varumärket eller dess image och även för att hjälpa till
att skydda varumärket både konkurrenskraftigt och lagligt (Keller, 2000, s. 53; Keller & Lehmann,
2006, s. 743).
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Enligt Mudambi et al. (1997, s. 434) och Keller (2000, s. 50) kombinerar framgångsrika
varumärken en effektiv produkt, tydlig identitet och mervärden på ett sätt som enkelt kan uppfattas
av kunder. Keller (2000, s. 57) menar att styrkan i ett varumärke återfinns i medvetandet hos
konsumenter och kunder genom att de har upplevt och lärt sig om varumärket över tiden –
konsumenternas kunskaper utgör således hjärtat av varumärkesvärdet. Varumärkesvärdet definieras
som det totala värdet varumärket adderar till kärnprodukten (Mudambi et al., 1997, s. 434). Vidare
redogör författarna (Mudambi et al., 1997, s. 434) för fem kategorier av underliggande tillgångar till
varumärkesvärdet; varumärkeslojalitet, namnmedvetenhet, upplevd kvalitet,
varumärkesassociationer och andra tillgångar såsom patent.
Värdet som uppstår när marknadsförare använder varumärkesvärdet som ett koncept baseras helt
och hållet på hur dem använder det och varumärkesvärdet kan hjälpa marknadsförare att fokusera,
ge dem ett sätt att tolka tidigare prestationer och underlätta utformning av framtida planering av
marknadsföring (Keller, 2000, s. 57). Allting ett företag gör resulterar antingen i en förbättring eller
också en försämring av varumärkesvärdet, och framgångsrika företag har anammat konceptet och
använder det till fullo för att klargöra, genomföra och kommunicera sin marknadsföringsstrategi
(Keller, 2000, s. 57; Cretu & Brodie, 2007, s. 231).
När det talas om branding så förklarar Mudambi et al. (1997, s. 434) att det finns en underliggande
process som trätt fram baserat på en teori om användbarhet och nytta. Kunder skapar sig en
inställning baserat på deras uppfattning om attribut – dessa inställningar omvandlas till ett
urvalsbeslut vilket betyder att kunder väljer en produkt eller tjänst med det högsta förväntade värdet
eller användbarheten (Mudambi et al., 1997, s. 434; Keller, 2000, s. 49). Dessa urvalsbeslut är
direkt kopplade till faktiska beteenden (Mudambi et al., 1997, s. 434).

Modell 2.1 Branding systemet Mudambi et als. (1997, s. 434)
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Mudambi et al. (1997, s. 434) figur visar en enkel skildring av branding-systemet, med präglingen
av hur varumärket påverkar köparens attityder, uppfattning, beteende samt varumärkets finansiella
resultat. Detta är en förenkling, i verkligheten är relationer och processen mer komplicerad
(Mudambi et al., 1997, s. 434).
En annan aspekt är hur de anställda påverkar ett varumärke - deras roller och arbetsuppgifter håller
på att förändras (Harris & Chernatorys, 2001, s. 441). Personal kan inte längre ses som enbart
anställda, de måste bli sedda som ambassadörer för företaget och varumärket – det är helheten som
gör intryck och det är även där som branding skapas (Harris & Chernatorys, 2001, s. 441; Cretu &
Brodie, 2007, s. 231). Anställda utgör ett samspel mellan ett varumärkes interna och externa miljöer
och kan ha en kraftfull effekt på konsumenternas uppfattning om både varumärket och
organisationen i sig (Harris & Chernatorys, 2001, s. 441). Det är viktigt hur personal beter sig,
eftersom de står i centrum för själva processen som ligger till grund för varumärkets uppbyggnad –
deras beteende kan antingen stärka varumärkets marknadsvärden men även skada trovärdigheten för
annonsering om beteendet uppfattas som negativt (Harris & Chernatorys, 2001, s. 442). Det är
därför av yttersta vikt att ta en noggrannare titt in i en organisation för att avgöra och säkerställa att
de anställdas beteenden och värderingar står i linje med organisationens värderingar och hur man
vill att varumärket skall uppfattas utifrån (Harris & Chernatorys, 2001, s. 442).
2.3.2 Innovativ marknadsföring
Marknadsföring som helhet är en viktig bidragande faktor till att företag presterar och visar goda
resultat. Att kunna hitta en effektiv mix mellan entreprenörskap, innovation och marknadsföring
kan vara ett sätt för att ett företags tillväxt och prestanda ska nå nya nivåer (Martiz, de Waal och
Verhoeven, 2011, s. 28). Den senaste tidens teori om utveckling av företagande och innovativ
marknadsföring har enligt Martiz et al. (2011, s. 28) samt Hills, Hultman och Miles (2008, s. 101)
genererat en betydande mängd litteratur kring samspelet mellan marknadsföring, entreprenörskap
och innovation.
Den historiska utvecklingen av företags- och innovativ marknadsföring har utvecklats under nästan
fyra decennier (Collinson och Shaw, 2001, s. 761). Det tidiga arbetet inom detta område fokuserade
på frågor associerade med överlappningen av konventionella marknadsföringsteorier och dem som
förespråkade entreprenörskap och innovation (Collinson och Shaw, 2001, s. 761). Traditionell
marknadsföring kan ses verka i en enhetlig miljö där marknadsförhållandena är kontinuerliga och
organisationen uppfyller kundbehoven (Martiz et al., 2011, s. 29). Entreprenörskap och innovation
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fungerar dock i en osäker miljö där marknadsförhållandena är diskontinuerliga och marknadens
behov och intressenter ännu är oklara (Martiz et al., 2011, s. 29; Hills et al., 2008, s. 101). På tidigt
1990-tal arbetade forskare med områden som samspelade mellan entreprenörskap, innovation och
marknadsföring vilket idag har utvecklats inom traditionell marknadsundersökning (Collinson och
Shaw, 2001, s. 762). Ytterligare förbättringar har varit identifiering och konceptualisering av
entreprenörskap och akademisk innovativ marknadsföringsteori, vilket har kompletterats med
entreprenörskap och praktisk innovativ marknadsföringsteori (Martiz et al., 2011, s. 29).
Carson och Gilmore (2000, s. 4) samt O’Dwyer, Gilmore och Carson (2011, s. 91) förklarar att
innovation inom organisationer sträcker sig längre än en produkt eller tjänst. Mycket utav hur
innovativa dem är återspeglas i marknadsföringen – här har företag mycket att vinna. En generell
uppfattning är att det är med en produkt eller tjänst företag utmärker sig, vilket stämmer till en viss
del men det kan anses vara lättare att vara innovativ när det gäller marknadsföringen (Carson &
Gilmore, 2000, s. 5). Innovativ marknadsföring är användbart på en strategisk nivå menar O’Dwyer
et al. (2011, s. 91). Vidare anser författarna (O’Dwyer et al., 2011, s. 91) att marknadsföringens roll
inom det innovativa är att tillhandahålla begrepp, verktyg och infrastruktur för att stänga gapet
mellan innovation och marknadsposition för att uppnå en hållbar konkurrensfördel.
Enligt Carson och Gilmore (2000, s. 5) kan små och medelstora företag differentiera sig genom
innovativ marknadsföring eftersom de ofta kan ha svårt att differentiera sig genom produkter och
tjänster. Denna innovativa marknadsföring präglas av olika faktorer såsom hur dem presenterar
produkten/tjänsten, hur dem skapar mervärde inom ramen av vad produkten/tjänsten erbjuder och
hur dem presenterar erbjudandet i sig eftersom service är en utomstående faktor som gör skillnad.
Det finns ett samband mellan ekonomisk framgång och innovation men det är inte alltid självklart
att sambandet framkallar ekonomisk framgång. Sambandet påverkas av en rad olika faktorer såsom
kreativitet, nya metoder för marknadsföring, ny produkt/tjänst-utveckling, konkurrensfördel och
möjligheter (O’Dwyer et al., 2011, s. 92).
Innovativ marknadsföring beskrivs av O’Dwyer et al. (2009, s. 51) som att göra något nytt med
idéer, produkter, tjänster eller teknik och förfina dessa idéer till en möjlighet att möta efterfrågan på
marknaden på ett nytt sätt. Även om innovation kan inkludera ny produktutveckling så integreras
den innovativa utvecklingen i andra aspekter av marknadsföring, sådan innovation är delvis baserad
på kontinuerlig bedömning av omgivningen i dynamiska marknader – vilket enligt O’Dwyer et al.
(2009, s. 51) är absolut nödvändigt för att garantera tillväxt av verksamheten inom en mycket
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konkurrensutsatt marknad, bekämpa hot från liknande produkter och tjänster samt potentiella nya
aktörer. O’Dwyer et al. (2009, s. 51) menar att de faktorer som ligger till grund för innovativ
marknadsföring kan kategoriseras i termer som: marknadsföringsvariabler, modifiering, kundfokus,
integrerad marknadsföring, marknadsfokus och unika erbjudanden.
2.3.3 Innovationer inom företag
O’Dwyer et al. (2009, s. 49) samt Hauser et al. (2006, s. 688) förklarar och menar att innovation kan
ses som en process som ämnar ta fram nya idéer på ett effektivt och lönsamt sätt genom nöjda
kunder. Tidigare har ordet innovation haft en annan innebörd och idag associeras innovation med
kreativitet, framgång, lönsamhet och kundtillfredsställelse. Författarna (O’Dwyer et al., 2009, s. 49;
Carson & Gilmore, 2000, s. 4) redogör för innovation och hur begreppet vanligtvis kopplas till nya
produkter eller processer som vänder sig till kundernas behov på ett mer konkurrenskraftigt och
lönsamt sätt än de befintliga lösningar som finns.
Den huvudsakliga källan till framgångsrika innovationer är i grund och botten den kunskap och
erfarenhet som återfinns i personalen inom organisationerna, dock måste innovativa individer kunna
hantera hela processen (O’Dwyer et al., 2009, s. 49; Mole & Worrall, 2001, s. 356). Från det initiala
tillfället när det bara finns en vision till ett slutgiltigt skede när tjänsten eller produkten skall tas i
bruk är det just en sådan innovationsförmåga som kan ge små eller medelstora företag en
konkurrensfördel (O’Dwyer et al., 2009, s. 49; Mole & Worrall, 2001, s. 356).
Innovativa företag skapar ny kompetens baserat på nuvarande och framtida marknadstrender och
kundbehov och som så många andra så drivs de av ett vinstsökande kall och mindre företag måste ta
vara på lycka och kunna se möjligheter som uppenbarar sig för att nå framgång (O’Dwyer et al.,
2009, s. 49). Mindre formella organisationsstrukturer som ofta återfinns i små och medelstora
företag har identifierats som innovationsfrämjande eftersom de uppmuntrar en företagskultur som
innefattar delaktighet, nätverkande, integration och en positiv syn på nya vinklar och experiment
inom organisationen (O’Dwyer et al., 2009, s. 49; Gilmore, 2011, s. 138).
Det finns två faktorer som kan kopplas till innovation inom företag menar O’Dwyer et al. (2009, s.
49), dessa är begränsade tillväxtförhållanden och en lämplig arbetsmiljö. Det finns även andra
aspekter som måste klaffa, detta eftersom innovativa beteenden uppstår när det finns en matchning
mellan externa förhållanden, organisationens mål och en individs personliga värderingar (O’Dwyer
et al., 2009, s. 49). Vidare förklarar författarna (O’Dwyer et al., 2009, s. 49; Gilmore, 2011, s. 138)
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att små och medelstora företag ofta har en högre nivå av innovation då de måste komma på nya sätt
för att ta marknadsandelar. En hög nivå av proaktiva innovativa beteenden kommer från en
varierande och kompromisslös miljö – vilket enligt O’Dwyer et al. (2009, s. 49) ofta återfinns i små
och medelstora företag.
Mole och Worrall (2001, s. 354) och O’Dwyer et al. (2009, s. 50) beskriver innovation som
växlande och nämner hur innovation kopplas till förändring men att det samtidigt finns två olika
typer av innovation, radikal och inkrementell innovation. Radikala innovationer är exempelvis ny
teknik, och dessa innovationer är nya och tillfredsställer behov som inte ännu finns medan
inkrementella innovationer förbättrar det som redan finns (Mole & Worrall, 2001, s. 354; O’Dwyer
et al., 2009, s. 50). Radikala innovationer behöver en ny marknad för att kunna hitta sin rätta
potential och ofta kopplas dem till vetenskap, teknologi samt forskning och utveckling. De
inkrementella är många gånger modifikationer på existerande produkter och tjänster menar Mole
och Worrall (2001, s. 354).
De radikala innovationerna är relativt lätta att urskilja men det finns en tydlig fråga i definitionen av
inkrementell innovation på grund av svårigheten att beskriva innovation från en marginell
förbättring. De inkrementella idéerna kommer ofta från anställda ute på golven och ingenjörer
(Mole och Worrall, 2001, s. 354). Även om kontinuerlig inkrementell innovation koncentrerar sig
på existerande marknadsförhållanden, fokuserar diskontinuerliga innovationer på att förändra
marknadsvillkoren för att vinna konkurrensfördelar (O’Dwyer et al., 2009, s. 50).
Radikala innovationer är resultat från framsteg baserat på kunskap, i motsats till de mer vanliga
inkrementella innovationerna som är resultatet av ständig förbättring av teknik. Skillnaden på
kontinuerlig och diskontinuerlig innovation är att kontinuerlig innovation inte kräver några
förändringar i konsumentbeteende, vilket beror på att den ”nya” produkten fungerar på samma sätt
som sin föregångare och därför minimerar störningar i etablerade beteendemönster och minskar
risken för innovationer för företag (O’Dwyer et al., 2009, s. 50). I kontrast till detta använder
dynamiskt kontinuerliga innovationer ny teknik för att tjäna en etablerad funktion där
konsumenterna ofta anpassar sitt beteende. Denna anpassning kan motverkas om förändringen i
beteende är betydande och om kostnaderna är för höga (O’Dwyer et al., 2009, s. 50).
O’Dwyer et al. (2009, s. 50) nämner attribut som är kopplade till innovation och nämner relativa
fördelar, kompabilitet, komplexitet och observerbarhet, vilka även kan tillämpas på innovativ
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marknadsföring. Dessa attribut återspeglar responsen från kunder och konsumenter till den
föreslagna innovationen baserat på deras uppfattning om styrkan av fördelar som uppstår med
innovationen, vilket nämns som relativ fördel. Komplexitet kopplas till när svårighetsgraden att
använda innovationen undersöks och de synliga resultaten associeras med observerbarhet och dessa
element bistår beslutsfattarprocessen om att acceptera eller förkasta en innovation. Processen
omfattar fem stadier: skaffa kunskap, bilda sig en uppfattning om innovationen, beslut om att
acceptera eller förkasta innovationen, genomföra innovationen och bekräfta beslutet (O’Dwyer et
al., 2009, s. 51).

Det finns flera variabler som förändrar hur en innovation uppfattas: omfattande kundnöjdhet,
konkurrensfördelar, kreativitet och resultat, alla dessa påverkas av olika faktorer såsom osäkra
företagsmiljöer, otillräckliga resurser, chefer och nyckelpersoner i organisationen förklarar
O’Dwyer et al. (2009, s. 51). Företag kan utnyttja innovationer på ett framgångsrikt sätt för att
maximera konkurrensfördelar samtidigt som kompetens byggs upp. Denna kompetens passar
organisationens företagskultur, storlek, externa och interna miljöer. Innovationer som dessa kan
kategoriseras som: innovationsgrad, innovationsattribut, innovationskaraktär och
innovationskontinuitet (O’Dwyer et al., 2009, s. 51).

2.4 Teorisammanfattning
Om en manlig och en kvinnlig modell poserar tillsammans med en produkt resulterar det i att
produkten blir mer attraktiv, produkten får ett mer meningsfullt socialt sammanhang vilket
resulterar i att annonsen får mer uppmärksamhet eftersom kunderna reagerar starkare emotionellt,
förklarar Kanungo och Pang (1973, s. 172). Vidare frågade sig forskarna (Kanungo & Pang, 1973,
s. 172) vilken kombination av modell och produkt som gav bäst resultat beträffande kunders attityd
och inställning. Detta föranleder oss att undra hur bostadsintressenters preferenser påverkas av
mänskliga modeller i marknadsföring av ett bostadsobjekt.
Caballero och Solomon (1984, ss. 22-23) redogör för hur det är möjligt att generera högre
försäljningssiffror då en produkt som uppfattas som typiskt maskulin eller feminin paras ihop med
motsvarande modell. Exempelvis om en manlig modell används vid annonseringen av öl (då öl
uppfattas som mer maskulint än feminint). Kanungo och Pang (1973, s. 172) undersökte vilka
skillnader som uppstår attitydmässigt hos konsumenter vid jämförelse av effekterna av en manligrespektive kvinnlig modell i produktannonseringen. Forskarna (Kanungo & Pang, 1973, s. 172)
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visade alltså ett intresse för skillnaden mellan den manliga och kvinnliga inställningen gentemot
modellanvändning. Med bakgrund mot detta frågar vi oss hur mäns och kvinnors uppfattning skiljer
sig gentemot användning av modeller i marknadsföringen av ett bostadsobjekt.
Inom marknadsföring läggs det stort fokus på egenskaper som skiljer ett varumärke från
konkurrenter på ett positivt sätt då det ofta är just skiljepunkterna som kunder associerar med ett
varumärke – samtidigt är det vitalt att även identifiera likhetspunkterna mellan konkurrenternas
produkter och de egna (Keller et al., 2002, s. 3).
Davcik och Sharma (2015, s. 766) redogör för vikten av differentiering, vilket är en handling som
ämnar skapa väsentliga skillnader vilket gör ett företags erbjudanden väl avgränsade från
konkurrenternas. Keller och Lehmann (2006, s. 740) anser att branding och varumärket är ett utav,
eller kanske den mest värdefulla immateriella tillgången ett företag besitter. Mudambi et al. (1997,
s. 434) beskriver ett synsätt av varumärken och dess egenskaper: ett varumärke kan ses som en
pyramid där de mest grundläggande fysiska egenskaperna utgör basen och på denna vilar konkreta
fördelar, känslomässiga fördelar, varumärkets karaktärsdrag och toppen utgörs av varumärkets
kärna eller själ.
Innovationer inom företag kan vara mycket mer än en produkt eller tjänst, hur pass innovativa de är
kan ofta återfinnas i marknadsföringen, här är författarna (Carson och Gilmore, 2000, s. 4; O’Dwyer
et al., 2011, s. 91) av uppfattningen att företagen har en chans till stora fördelar. Den allmänna
uppfattningen är att ett företag har störst chans att utmärka sig med produkter eller tjänster, dock
kan det ibland vara lättare att vara innovativ i sin marknadsföring (Carson & Gilmore, 2000, s. 5).
Mot bakgrund av denna teorisammanfattning känns det konstruktivt att besvara frågan kring hur ett
mäklarföretag på bästa sätt kan använda sig av mänskliga modeller i marknadsföringen av en
bostad.

2.5 Forskningsfrågor
Utifrån den tidigare forskning som vi lyft fram i vår teorisammanfattning, vill vi här tydliggöra tre
forskningsfrågor som vi anser väsentliga för att besvara studiens syfte.
1. Hur påverkas bostadsintressenters preferenser utav mänskliga modeller i marknadsföring av ett
bostadsobjekt?
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2. Hur skiljer sig mäns och kvinnors uppfattning gentemot användning av modeller i
marknadsföringen av ett bostadsobjekt?
3. Hur kan ett mäklarföretag använda sig av mänskliga modeller i marknadsföringen av ett
bostadsobjekt på ett fördelaktigt sätt?
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3.0 Metod
3.1 Motivering och förklaring till undersökningens design
I vår studie använder vi oss av ett deduktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att vi tar avstamp i
tidigare forskning och utifrån detta utformar hypoteser som vi ämnar jämföra med verkligheten
(Bryman & Bell, 2013). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) beskriver det deduktiva
angreppssättet som att man utgår från tidigare forskning och använder sig av dess begrepp och
teorier.
Vidare präglas vårt arbete av en positivistisk forskningstradition då vi identifierar oss mest med
detta synsätt. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att man fokuserar på objektivitet och mätbarhet
inom positivismen. Bryman och Bell (2013) instämmer då man säger att vetenskap i positivistisk
tappning ska vara fri från värderingar, alltså objektiv. Vidare förklarar man (Bryman & Bell, 2013)
att teorin ämnar mynna ut i hypoteser genom deduktion och att riktig kunskap endast kan anses vara
sådant som kan bekräftas av våra sinnen. Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) ställer sig
bakom dessa argument då deras uppfattning är att ett positivistiskt synsätt präglas av en deduktiv
ansats och en kvantitativ datainsamling.
När man tittar på tidigare forskning som rör området modellanvändning i marknadsföring, ser man
snabbt att det finns vissa likheter vad gäller metodval. De artiklar vi hämtat mest inspiration från
(Simpson et al., 1996; Mazis et al., 1992, Waller, 1999; Kanungo & Pang, 1973; Caballero & Pride,
1984) använder sig alla av en kvantitativ metod, där enkäter tagits fram för att kunna mäta det som
ämnats mätas. Vidare tycker vi oss kunna se att bra forskning använt sig av en experimentell studie
i kombination med det kvantitativa angreppssättet (Simpson et al., 1996; Kanungo & Pang, 1973)
för att uppfylla sina syften.
Enligt Henricson (2013) finns det ett antal olika utgångspunkter inom den kvantitativa metoden och
syftet kan då exempelvis vara att undersöka olika variabler för att ta reda på om det finns samband,
vilket ligger i linje med vår studies ansats. Bryman (1997) beskriver den kvantitativa metodens
huvudsakliga faser som att man utgår från teorin och genom deduktion landar i ett antal hypoteser
eller forskningsfrågor, vidare förklarar han att man inom det kvantitativa arbetssättet, samlar in och
bearbetar data, som sedan analyseras med utrymme för tolkningar – vilket mynnar ut i ett resultat
som man kan använda för att dra slutsatser genom induktion.
Tidigare sa vi oss tillhöra en positivistisk forskningstradition. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar
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att man inom den positivistiska traditionen värdesätter och strävar efter objektivitet i sina
beskrivningar – detta innebär med andra ord att man vill att forskningen ska vara oberoende och
ofärgad av forskaren. Grundtanken är, enligt Sohlberg och Sohlberg (2013), att studien ska präglas
av renhet och frihet och att det ska finnas väldigt litet utrymme för beroende tolkning, spekulation
och förklaring. Arbetet ska på ett så objektivt sätt som möjligt (Sohlberg & Sohlberg, 2013) återge
verkligheten man studerar och man försöker ofta använda sig av ett formellt matematiskt språk för
att på ett entydigt sätt beskriva särskilda förhållanden. Detta leder oss in på vårt val av
experimentell metod, vilket Sohlberg och Sohlberg (2013) menar är ett av de mest tydliga exemplen
på strävan efter exakthet och objektivitet.
Henricson (2013) förklarar att man genom en experimentell studie ämnar påverka verkligheten för
att sedan utvärdera effekten, exempelvis genom att aktivt ändra förutsättningarna för en del av dem
som deltar. Bryman och Bell (2013) menar att denna typ av undersökningar, om de utförs på rätt
sätt, uppvisar en hög intern validitet – detta då de skapar stark tilltro och trovärdighet när de drar
slutsatser kring orsakssamband. Bryman och Bell (2013) redogör för det som kallas klassisk
experimentell design – här skapar man ett par grupper som utsätts för själva experimentet och deras
resultat jämförs sedan med en kontrollgrupp, det vill säga en grupp respondenter som inte utsätts för
samma situation. Genom att mäta den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2013) både före och
efter experimentet möjliggör man jämförelser mellan de både förutsättningarna. Man tillägger
(Bryman & Bell, 2013) även att de respondenter som respektive grupp består av ska ha valts ut på
ett slumpmässigt sätt.
Med bakgrund mot ovanstående argument för experimentellt kvantitativa studier har vi valt att
utforma vår studies undersökning enligt denna design. Vi anser att detta tillvägagångssätt lämpar sig
väl för att besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor.
Den artikel vi anser vara vår huvudartikel, det vill säga den vi hämtat mest inspiration från och kan
identifiera oss mest med är skriven av Kanungo och Pang (1973). I deras studie (Kanungo & Pang,
1973, s. 173), som var experimentellt kvantitativ, hade man totalt 64 respondenter jämnt fördelade
mellan antalet män och kvinnor. Vi anser själva att detta är ett väldigt litet antal respondenter och
önskar i vår egen studie inkludera fler deltagare. Med ledning av detta, vår tidsbegränsning och våra
resurser har vi landat i en slutsats om att ett tillfredsställande antal respondenter för vår studie är
200 personer.
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3.2 Population
Bryman och Bell (2013) säger att en population består av alla de enheter som man slutligen gör
urvalet från – följaktligen kan en population bestå av en nation, stad, skola, företag, län eller
kommun. Vår studies population utgörs av personer som kan anses vara intressenter på
bostadsmarknaden. Intressenter på bostadsmarknaden, kan i vår benämning, definieras som
personer som någon gång köpt, sålt eller har för avsikt att köpa eller sälja en bostad.
Undersökningen kommer utföras i Stockholms län som med sin befolkning på 2 231 439 personer,
är Sveriges största (SCB, 2015).

3.3 Urval
Trost (2012) säger att man sällan kan göra datainsamlingen från alla medlemmarna i den valda
populationen då utskick av enkäter till en överväldigande mängd respondenter blir för kostsamt och
svårt att genomföra. Med anledning av detta gör man ett urval av populationen. Trost (2012) menar
att urvalet ska vara statistiskt representativt, utifrån datainsamlingen vill man alltså kunna uttala sig
kring hur en viss andel av populationens män och kvinnor beter sig i en given situation.
Med ett representativt urval, menar man att dem som valts ut ska anses representera alla de andra –
urvalet ska spegla populationens åsikt eller inställning och fungera som en mindre version av den
stora massan, enligt Trost (2012). Banerjee och Chaudhury (2010) är av uppfattningen att de allra
flesta studier gör sin datainsamling genom urval hellre än en hel population, vidare menar man att
den största utmaningen ligger i att ta fram ett slumpmässigt urval som ska resultera i att
observationerna kan anses generaliserbara. Banerjee och Chaudhury (2010) anser också att någon
form av partiskhet förekommer vid praktiskt taget alla studiers urval – hur pass negativt denna
partiskhet påverkar studien, beror på hur väl man motiverar och redogör för sin population och
urvalet man gör.
Med bakgrund mot dessa argument (Trost, 2012; Banerjee & Chaudhury, 2012) väljer vi i vårt
arbete att göra datainsamlingen genom ett urval av vår population. I vår undersökning kommer vi
samarbeta med ett fastighetsmäklarföretag som är verksamt i Stockholms stad, och vårt urval
begränsar sig därför till att omfatta dem personer som finns med i deras kundregister. Detta är ett
medvetet val, grundat på olika anledningar. Dels anser vi det rimligt att anta att dem personer som
finns med i företagets kundregister passar in på vår beskrivning av önskvärda respondenter, det vill
säga någon som köpt/sålt eller är intresserad av att köpa/sälja en bostad i Stockholms län.
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Detta antagande grundar sig på det faktum att dem personer som finns med i kundregistret, finns där
för att man någon gång varit i kontakt med företaget med anledning av förfrågningar, värderingar,
försäljningar, köp eller andra bostadsrelaterade avseenden. Dessutom består kundregistret av 1246
personer, vilket torde innebära att vi når en tillfredsställande mängd svarande, i relation till de för
arbetet uppsatta målen.

3.4 Generaliserbarhet
När det handlar om att generalisera resultat redogör Esaiasson (2012) för totalurval och
slumpmässiga urval som dem absolut bästa typerna av urval. Det optimala när det kommer till att
kunna generalisera resultat enligt Esaiasson (2012) är att göra en totalundersökning, i en sådan
undersökning inkluderas alla relevanta analysenheter. Esaiasson (2012) förklarar även svårigheterna
med att göra en sådan omfattad undersökning och redogör för slumpmässigt delurval av en stor
mängd analysenheter. Utförs ett slumpmässigt urval av ett stort antal analysenheter på ett
oklanderligt sätt kan detta ses som en förhållandevis bra miniatyrkopia av en totalundersökning där
alla analysenheter är med (Esaiasson, 2012).
Vår undersökning kan ses som ett strategiskt urval då vi valt intressenter i Solna, Sundbyberg
(genom kontakt med Svenska Mäklarhuset) och således gjort en totalundersökning – i Solna och
Sundbyberg. Detta medför att generaliserbarheten är hög i Solna och Sundbybergs kommun men
även i Stockholms län då vi bedömer att våra respondenter kan anses representera intressenter i hela
Stockholmsområdet.

3.5 Bortfall
Vid kvantitativa studier och enkätundersökningar förklarar Bryman och Bell (2011) att en utav de
största begränsningarna är bortfall. Bortfall är en felkälla som innebär att respondenter exempelvis
väljer att inte svara på en enkät, inte delta i en intervju eller att enkäten ej når respondenten i fråga
(Bryman & Bell, 2011). Det kan även vara så att vissa respondenter är oförmögna att svara på grund
av psykisk störning eller dyslexi – bortfall kan även förklaras av att en respondent svarat på ett sätt
som tydligt urskiljer att denne inte tagit frågorna och enkäten på allvar (Bryman & Bell, 2011).
Trost (2012) anser att bortfall skall räknas ut innan man börjar med bearbetningen och
sammanställningen av empirin.
Svarsfrekvensen är den procentuella kvoten utav respondenterna som svarat på enkäten förklarar
Bryman och Bell (2011) och kan räknas ut med följande ekvation:
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Bild 3.2 Svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2011)
Vi skickade ut enkäten till 1246 personer, 280 utav dessa gick inte att få kontakt med av olika
anledningar, exempelvis tjänstledigheter eller felaktiga mailadresser. Således blir antalet
användbara enkäter 203 (60+60+83) och det totala urvalet minus medlemmar av urvalet som inte
passar eller som inte går att få tag i blir 966 (1246-280). Vår svarsfrekvens blir då följande:

Bild 3.3 Uträkning svarsfrekvens (Egen)
Vi är medvetna om att 21% svarsfrekvens inte är helt optimalt - enligt Bryman och Bell (2011) har
allt under 50% varit oacceptabelt för tidigare forskning men författarna förklarar att det inte ligger
till på samma sätt idag. Trost (2012) redogör för att bortfall över 15% skulle resultera i att slänga
allt material, men inställningen har ändrats sedan 1970-talet och numera anses svarfrekvenser på
50-75 procent som acceptabelt. Det finns flera kända studier som har klart lägre svarsfrekvens än
50% förklarar Bryman och Bell (2011).

3.6 Förberedelser inför datainsamling
3.6.1 Val av mätegenskaper
För att kunna utföra studien behövde vi bestämma vilka egenskaper som skulle utgöra
mätinstrumenten för respondenternas inställning gentemot bilderna på bostaden. Kanungo och Pang
(1973) valde i sin studie att lösa motsvarande problem genom att låta tio manliga och tio kvinnliga
studenter lista de egenskaper man främst letade efter gällande en särskild produkt. Vi valde, i vår
uppsats, att efterlikna detta tillvägagångssätt och utformade ett dokument som vi sedan skickade ut
till personer via vårt nätverk på Facebook.
Dokumentet skickades till tolv kvinnliga och tolv manliga respondenter och var utformat på
följande sätt. Dokumentet innehåller ett instruktionsavsnitt, där vi förklarar förutsättningarna och
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vad respondenter förväntas ta ställning till och hur. Vi gjorde en lista med de åtta egenskaper som vi
ansåg mest framträdande i sammanhanget när en bostad ska bedömas utifrån ett fotografi taget inne
i bostaden. Dessa åtta egenskaper var: rymlig, välplanerad, bra ljusinsläpp, hemtrevlig, fina ytskikt,
utsikt, insyn och takhöjd. Respondenterna ombads markera de egenskaper de ansåg viktiga vid
denna typ av bedömning, genom att sätta ett kryss i rutan bakom respektive egenskap. Vi hade även
lämnat utrymme för respondenterna att komma med egna förslag på viktiga egenskaper, så vi kunde
inkludera dessa om de visade sig förekomma ofta. Som respondent ombads man också uppge om
man var kvinna eller man, och anledningen till att vi ville veta detta var för att vi även utförde en
anpassningshypotes i dokumentet, vilket förklaras närmare i avsnittet nedan.
I nedanstående tabeller presenteras resultaten av förundersökningen. Tabell 3.1 listar de egenskaper
som vi valt ut på förhand och visar hur många gånger respektive egenskap valts ut som viktig av
deltagarna. Tabell 3.2 visar de egenskaper som respondenterna själva anser viktiga, som inte fanns
med i den ursprungliga listan och det framgår även hur många gånger dessa egenskaper omnämnts.
Respondenternas utvärdering av egenskapernas relevans.
Egenskap

Antal gånger egenskapen valts

Rymlig

18

Välplanerad

23

Ljusinsläpp

19

Hemtrevlig

11

Fina ytskikt

18

Utsikt

12

Insyn

12

Takhöjd

11
Tabell 3.1 – Egenskapernas relevans (Egen)

Respondenternas egna förslag på viktiga egenskaper.
Eget förslag på egenskap

Antal gånger egenskapen omnämnts

Standard i kök och badrum

1

Färger

1

Våning

1

Eldstad

1

Inredning

3
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Känslan av lägenheten

1
Tabell 3.2 – Respondenternas egenskapsförslag (Egen)

Eftersom alla egenskaperna som fanns med i den på förhand konstruerade listan valdes så pass
frekvent, beslöt vi oss för att inkludera alla åtta i enkätundersökningarna. Vidare visar tabell 3.2 att
en egenskap var återkommande bland respondenternas egna förslag, nämligen inredning. Således
valde vi att även inkludera denna egenskap i undersökningarna. Sammantaget kommer alltså
följande variabler att mätas: rymlig, välplanerad, ljusinsläpp, hemtrevlig, fina ytskikt, utsikt, insyn,
takhöjd och inredning.
3.6.2 Anpassningshypotesen
Som vi talade om tidigare i arbetet, under teoriavsnittet om den mänskliga modellens påverkan på
upplevd produktkvalitét, upptäckte Kanungo och Pang (1973) att det fanns en interaktion mellan
produktens beskaffenhet och modellen. Olika modellkonstellationer påverkade kunden inställning
gentemot produkten olika. Som tidigare nämnt visade undersökningen att en generell positiv
inställning gentemot produkten förekom både bland de manliga och kvinnliga respondenterna då en
manlig modell användes för bilannonsen och när en kvinnlig modell användes för soffannonsen
(Kanungo & Pang, 1973). Å andra sidan skapades en negativ inställning gentemot produkten då en
kvinna användes i bilannonsen och en man användes i soffannonsen (Kanungo & Pang, 1973).
Kanungo och Pang (1973) var nyfikna på hur det kunde komma sig att en manlig modell i samband
med en särskild produkt influerade mottagaren positivt, medan samma modell i samband med en
annan produkt resulterade i motsatt inställning. Genom att undersöka hur passande en modell är för
en särskild produkt trodde man sig kunna besvara dessa frågor. Enligt Kanungo och Pang (1973)
föranleder varje produkt en generell eller stereotypisk uppfattning, där vissa produkter anses vara
övervägande maskulina eller feminina, vissa kan även uppfattas som ingetdera. Man menar därför
(Kanungo & Pang, 1973) att en manlig modell är mer passande för en annons av en maskulin
produkt än en feminin, på samma sätt skulle en kvinnlig modell vara bättre lämpad för användning i
annonseringen av en feminin produkt än en maskulin.
För att testa anpassningshypotesen i förhållande till de resultat som kunde uppnås genom studien
(Kanungo & Pang, 1973), samlade man ihop en testgrupp bestående av 20 kvinnliga studenter (1829 år gamla) och 15 manliga studenter (18-30 år gamla). Testgruppen ombads kategorisera var och
en av de fyra produkterna (bara bilderna på produkten, alltså inte tillsammans med någon modell) i
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någon av följande: (a) upplevs mer maskulin än feminin, (b) upplevs mer feminin än maskulin, (c)
upplevs lika maskulin som feminin, och (d) upplevs varken som maskulin eller feminin (Kanungo
& Pang, 1973, s. 178).
Rent generellt, bekräftade resultatet från studien anpassningshypotesen (Kanungo & Pang, 1973).
De flesta tillfrågade ansåg att bilen var maskulin, att soffan var feminin, att stereon var lika manlig
som kvinnlig och att tv-apparaten var ingetdera, vilket med bakgrund mot huvudstudiens resultat, är
vad man borde kunna förvänta sig utifrån anpassningsteorin (Kanungo & Pang, 1973).
För att föregå dessa problem och slippa göra anpassningstester i slutet av arbetet, valde vi att utföra
dessa tester på samma grupp som fick ta ställning till viktiga bostadsegenskaper. De tillfrågade
ombads besvara frågan: ”Jag anser att bostäder, rent generellt, uppfattas som:”, följt av alternativen
– mer maskulina än feminina, mer feminina än maskulina, lika maskulina som feminina eller varken
maskulina eller feminina. Som deltagare tilläts man bara markera ett av alternativen. Genom att låta
respondenterna uppge huruvida man är kvinna eller man, kunde vi hålla isär svaren och se om det
fanns skillnader mellan den manliga och kvinnliga uppfattningen beträffande en bostads
genustillhörighet. Svaren presenteras här nedan i tabell 3.3.
Respondenternas utvärdering av en bostads genustillhörighet, i procent.
Produkt

Kön

Maskulin

Feminin

Likvärdig

Ingetdera

Bostad

Man

-

25

17

58

Kvinna

-

25

33

42

Tabell 3.3 – Bostadens genustillhörighet. Decimaler är utelämnade. (Egen.)
Som kan utläsas ur ovanstående tabell, anser majoriteten av både män och kvinnor att en bostad
saknar genustillhörighet.

3.7 Datainsamling
Vår datainsamling för studien gjordes med hjälp av enkät-verktyget Google Forms. Eftersom vår
studie består av en kontrollundersökning och tre experimentella undersökningar, lämpade sig
Google Forms väl i vår mening, då det är enkelt att använda och enkäterna blir enhetliga och
snygga.
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Vi har valt att använda oss av och fotografera en bostad i form av en etta på 37 kvadratmeter. Alla
bilder är tagna med vardagsrummet i fokus, detta dels för att förenkla arbetet så mycket som möjligt
genom att minska antalet bilder och relevansen av resterande rums standard, men också för att vi
anser det upplevs mest naturligt att modellerna vistas i vardagsrumsmiljö. Modellerna bar alldagliga
kläder vid fotograferingen då syftet var att förmedla en naturlig känsla där personerna skulle ge
intrycket av att man helt enkelt vistades i det egna hemmet. Gemensamt för alla fyra
undersökningarna var att frågorna skulle besvaras utifrån en bild, tagen inne i en bostad. Samma
bostad fotograferades för alla undersökningarnas bilder och vi var noggranna med att bilderna togs
från samma vinkel och avstånd, så att motivet på så sätt inte varierade. Samtliga bilder är tagna med
kameran på en iPhone 6 och redigerade i Photoshop CC (2015).
Kontrollundersökningen skiljer sig från övriga undersökningar på så sätt att bilden inte innehåller
någon mänsklig modell, bildens motiv är helt enkelt bostadens vardagsrum.
Kontrollundersökningens respondenter fick svara på frågor avseende de egenskaper, vi genom
förundersökningen, bestämt oss för att mäta. Dessa svar fick sedan utgöra jämförelseobjekt för
respektive experiment.
I de tre experimentella undersökningarna ombads respondenterna besvara samma frågor som i
kontrollundersökningen. Bostadsbilden för respektive experiment var också tagen ur samma vinkel,
skillnaden var att motivet nu också inkluderade en, eller ett par modeller. I det första experimentet
använde vi oss av en manlig modell, i det andra av en kvinnlig modell och i det tredje experimentet
figurerade en manlig och en kvinnlig modell tillsammans i bilden.
I anslutning till varje fråga fick deltagaren, genom att markera en siffra på en sju-gradig skala, ta
ställning till i vilken grad påståendet stämde överens med den egna uppfattningen. I vår studie
innebar en etta på skalan att man inte alls höll med och en sjua innebar motsatsvis att påståendet
stämde mycket väl överens med den egna uppfattningen.

3.8 Ordningsföljd
Trost (2012) menar att man bör tänkta igenom hur man formulerar frågorna i sin enkät, de bör vara
enkla att förstå och relevanta i det avseende att det ska vara lätt att se hur frågorna är kopplade till
varandra. Vidare säger Trost (2012) även att det kan vara bra att blanda frågorna. Vi anser att
frågorna i vår enkät är enkla att förstå och att sambandet mellan frågorna är starkt.
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Krosnick och Alwin (1987) är av uppfattningen att svarsalternativens ordningsföljd spelar en
avgörande roll i utfallet. Men det bör tilläggas att Krosnick och Alwin (1987) grundar sin
uppfattning på en studie där frågorna var formulerade på ett annorlunda sätt och där ansträngningen
för respondenterna i samband med besvarande av frågorna får anses större. I deras fall (Krosnick &
Alwin, 1987), rörde det sig om en studie där deltagarna skulle välja ut de tre mest önskvärde och tre
minst önskvärda egenskaperna hos ett barn, från en lista innehållande 13 olika egenskaper
(svarsalternativ).
Genom ett experiment där man systematiskt ändrade ordningsföljden för svarsalternativen, kunde
man bevisa att de egenskaper som listades högst upp, med större sannolikhet valdes bland de tre
mest önskvärda egenskaperna hos ett barn. Effekterna var väldigt stora, skillnader i hur ofta
egenskaperna valdes uppmättes i vissa fall till 17%, vilket får anses betydande i både absoluta och
relativa termer. Vidare visade studiens analyser att respondenter med låg kognitiv sofistikeringsgrad
(låg utbildningsgrad och svagt ordförråd), påverkas i större utsträckning av förändringar i
ordningsföljden.
Vår enkät är så pass enkel i sin utformning att vi inte anser det viktigt att variera ordningsföljden.
Enkäten består endast av elva frågor, två demografiska (ålder och kön) och nio frågor där man tar
ställning till och besvarar dem var och en för sig. Varje experimentell undersökning med tillhörande
enkät, innehåller endast en bild och det är viktigt för oss att de demografiska frågorna är placerade
innan bilden och att resterande nio frågor är placerade efter, detta då de sista nio frågorna ska
besvaras med bilden som utgångspunkt.
Med anledning av ovanstående argument kommer samma ordningsföljd gälla för samtliga våra
frågor och enkäter.

3.9 Förändringar
Innan vi färdigställde den slutgiltiga enkäten som skickades ut så skickades en enkät ut till 30
respondenter, 15 män och 15 kvinnor. Dessa respondenter utgjorde en kontrollgrupp som fick ta
ställningen till påståenden med en bostadsbild utan modeller som utgångspunkt. De ombads även
att komma med feedback. Utifrån de svar vi fick in så valde vi att använda samtliga påståenden, det
vi ändrade var ordet ”lägenhetsegenskaper” till ”bostadsegenskaper” för att kunna generalisera och
få så många intressenter som möjligt att relatera till bilden. I en fråga ombads respondenterna att ta
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ställning till bostadens ytskikt – här gjordes ett förtydligande där ytskikt förklarades genom att
hänga på en parentes där vi visade att det avsåg golv, väggar och tak.
Vi valde att ändra på presentationstexten för att göra det lättare för respondenterna att förstå vad
undersökningen gick ut på och för att på ett så pedagogiskt sätt som möjligt instruera
respondenterna. Vi lade även till företagets namn som bidrog med kundregister (respondenterna) i
den inledande hälsningsfrasen.
De slutgiltiga påståendena för enkäterna blev:
1. Jag upplever att bostadens ljusinsläpp är bra.
2. Jag upplever att bostaden har högt i tak.
3. Jag upplever bostaden som hemtrevlig.
4. Jag upplever att bostaden har fina ytskikt (golv, väggar och tak).
5. Jag upplever bostaden som rymlig.
6. Jag upplever att bostadens utsikt är tillfredställande.
7. Jag upplever bostaden som välplanerad.
8. Jag upplever bostadens insyn som tillfredsställande.
9. Jag upplever bostaden som väl inredd.

3.10 Genomförande
När vi skulle börja skicka ut enkäterna så visade det sig olyckligt nog att vår kontakt på
mäklarföretaget, vilket var VD:n, hade insjuknat i influensa och mest troligt skulle bli borta ett tag.
Det var endast denna kontakt som hade befogenhet att hjälpa oss med kundregister. Detta ledde till
att vi tog kontakt med ett annat företag vilket resulterade i en lång process som gjorde att flera dagar
gick till spillo.
Genomförandet av våra experimentella undersökningar gjordes möjligt genom ett nytt samarbete
med Svenska Mäklarhuset vars huvudkontor ligger i Stockholm. Intressenter från deras kundregister
utgjorde våra respondenter och kontakt togs via mejl. Vi fick kundregistret för Solna och
Sundbyberg och mejlade ut enkäterna till 1246 olika intressenter. Dessa intressenter blev indelade i
tre olika grupper, indelningen skedde efter alfabetisk ordning. Enkät ett skickades ut till dem första
415 individerna efter alfabetisk ordning, enkät två skickades ut till dem nästkommande 415, och
enkät tre skickades ut till de resterande 416 individerna.
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Mejlet innehöll en kort förklaring om att en undersökning utfördes av två studenter från Högskolan
i Gävle i samarbete med Svenska Mäklarhuset. Vidare framgick det av mejlet att det
uppskattningsvis tog cirka en minut att besvara frågorna och att respondenterna skulle få
instruktioner om hur man gick till väga för att vara med i utlottningen av biobiljetter, efter att
enkäten var ifylld. I mejlet fanns även en länk som tog personen i fråga vidare till vår enkät, vars
utformning vi redogjort för tidigare i arbetet, se avsnitt 3.7 (Datainsamling).

3.11 Analysmetod
Efter att vi samlat in all empiri så använde vi oss utav SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) för att sammanställa och analysera våra resultat. De analyser vi valde att utföra var:
Deskriptiv statistik, Faktoranalys, Korrelationsanalys, Klusteranalys och T-test. Trost (2012)
förklarar att det finns flera olika statistikprogram för datorer och att SPSS används frekvent.
Bryman och Bell (2011) förklarar att SPSS är den mjukvaran som används mest när det kommer till
analyser av kvantitativ data.
Programmet SPSS tillåter inte bokstäver och ett svarsalternativ i våra enkäter har bestått av orden
man och kvinna, detta eftersom vi haft en fråga i våra enkäter där respondenterna fått en
demografisk fråga om de är man eller kvinna. Detta resulterade i att vi fått koda om texten man och
kvinna till siffror för att kunna göra de analyser vi gjort. Ordet man kodade vi om till siffran 0 och
kvinna kodades om till siffran 1. Respondenterna fick även en fråga om hur gamla de var,
svarsalternativen innehöll bindestreck vilket ledde till att alternativen (18-25, 26-35, 36-50, 51-65
och 66+) kodades om: 18-25 till siffran 1, 26-35 till siffran 2, 36-50 kodades om till siffran 3, 51-65
kodades om till siffran 4 och svarsalternativet 66+ till siffran 5.
3.11.1 Deskriptiv statistik
Enligt Pallant (2013) visar deskriptiv statistik att enkäterna har blivit besvarade på rätt sätt och att
frågorna som enkäten bestod av har blivit besvarade. Vidare redogör författaren (Pallant, 2013) för
hur deskriptiv statistik visar medelvärdet samt det lägsta respektive högsta svaret för varje fråga.
Deskriptiv statistik uppenbarar även en standardavvikelse vilket innebär den vanligast
förekommande skillnaden bland respondenternas svar (Pallant, 2013; Bryman & Bell, 2013). I
förebyggande syfte skapade vi en enkät där frågorna var obligatoriska – respondenterna hade inte
möjlighet att skicka in enkäten innan alla frågor var besvarade.
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3.11.2 Korrelationsanalys
Pallant (2010) förklarar att en korrelationsanalys används för att beskriva ett sambands styrka och
riktning mellan två variabler. I vårt arbete har vi valt att fokusera på den bivariata
korrelationsanalysen, vilket betyder att man tittar på samband mellan två variabler. Vidare har vi
valt att redogöra för korrelationerna med värden starkare än 0,6 och med 0,01 i signifikans. En
korrelation som markeras med dubbla stjärnor (**) har en signifikans på 0,01, vilket är starkt och
det innebär att det bara är en procents risk att sambandet är en slump.
Pallant (2010) förklarar att Pearsons korrelationskoefficient kan variera i värde mellan -1 och +1, ett
positivt värde innebär att när den ena variabeln ökar så gör även den andra det, ett negativt värde
innebär att när den ena variabeln ökar så minskar den andra.
3.11.3 Klusteranalys
Ketchen och Shook (1996) skriver att klusteranalysen är en statistisk teknik som delar in
observationer i liknande grupper. Att utföra en klusteranalys är enligt Ketchen och Shook (1996) en
komplex uppgift, detta då det är upp till forskaren själv att tolka materialet. Vi utförde
klusteranalyser för samtliga undersökningar och experiment – i resultatavsnittet redogör vi för
respektive klusteranalys och vi har valt att diskutera kring de två, enligt oss, mest intressanta
klustren för vardera undersökning/experiment.
När vi bedömt vilka kluster som kan anses vara intressanta har vi tagit antalet respondenter i
klustret i beräkning, vi har även försökt välja de två kluster som skiljer sig mest från varandra i
varje enskild klusteranalys.
3.11.4 Faktoranalys
En faktoranalys skiljer sig från många andra analystekniker då den inte ämnar testa hypoteser eller
berätta huruvida en grupp skiljer sig märkvärt från en annan, utan dess huvudsakliga syfte är att
reducera data, så att ett stort antal variabler kan summeras till ett mindre antal variabler genom att
”klumpa” ihop dem (Pallant, 2010). Flora och Curran (2004) säger att det är vanligt att utföra faktor
analyser när man exempelvis använt sig av en Likertskala i sin undersökning, vilket vi har gjort.
Bryman och Bell (2013) styrker ovan uttalanden då man säger att faktoranalysen syftar till att
minska antalet variabler man behöver arbeta med samt att analysen vanligen utförs i samband med
användning av Likertskalor.
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3.11.5 T-test
Pallant (2010) menar att t-test används för att jämföra medelvärden för olika variabler, grupper eller
tillfällen. I vårt fall användes t-testerna för att säkerställa att det fanns skillnader mellan
kontrollundersökningen och de tre experimentella undersökningarna – vilket skulle indikera att
vidare analyser kunde göras.

3.12 Kvalitetsmått
3.12.1 Reliabilitet
Bryman och Bell (2012) förklarar att reliabilitet handlar om en studies resultat – skulle studien fått
liknande resultat om den gjorts ännu en gång eller påverkas studien av tillfälliga eller slumpmässiga
betingelser. Vidare förklarar Bryman och Bell (2012) att reliabiliteten ofta är extra intressant när det
gäller kvantitativa studier då forskare inom det kvantitativa vill veta om ett mått är gediget, således
kan reliabilitet associeras med följdriktighet, överensstämmelse och pålitlighet. Något som är
viktigt när ett måtts reliabilitet undersöks är faktorer som stabilitet och intern validitet (Bryman &
Bell, 2012).
Stabilitet handlar om hur ett mått står sig över en längre tid – att resultat inte växlar eller förändras
om en studie skulle göras om (Bryman & Bell, 2012). Intern reliabilitet berör huruvida resultatens
omfattning ej påverkas av omständigheterna inom studien som exempelvis uppbyggnad av frågor
och skalor. Den interna reliabiliteten mäts ofta med ett mått som heter Cronbach’s alpha (Bryman &
Bell, 2012).
Måttet delar slumpmässigt upp frågorna i två olika grupper som ställs mot varandra som sedan
genererar en siffra där siffran 1 betyder idealisk inre reliabilitet och siffran 0 betyder att det inte
finns någon reliabilitet alls – detta kallas Alphakoefficenten (Bryman & Bell, 2012). Denna siffra
kallas för Alphakoefficienten och enligt Bryman och Bell (2012) utgör siffran 0.8 en gräns för vad
som anses vara en god nivå, vissa forskare menar att en något lägre siffra kan ses som acceptabel.
Gliem och Gliem (2003, s. 87) presenterar följande riktlinjer:
Alphakoefficient

Inre reliabilitet

> 0.9

Utmärkt

> 0.8

Bra

> 0.7

Acceptabelt

> 0.6

Tvivelaktigt

> 0.5

Undermåligt
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< 0.5

Oacceptabelt
Tabell 3.4 Reliabilitet riktlinjer (Gliem & Gliem, 2003)

Det framgår av tabellen att ett Chronbach’s alpha-värde större än 0.9 ses som utmärkt, värde över
0.8 ses som bra, över 0.7 ses som acceptabelt, över 0.6 ses som tvivelaktigt och ett värde just över
0.5 är undermåligt samtidigt som ett värde under 0.5 ses som oacceptabelt (Gliem & Gliem, 2003, s.
87).
När vi granskar vårat egna Cronbach’s Alpha-värde så kan vi dra slutsatsen att vi har en god
reliabilitet då värdet ligger på 0.863.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

,863

12

Tabell 3.5 Chronbach’s Alpa (Egen)
3.12.2 Validitet
Validitet berör frågan om man verkligen mäter det man vill mäta, det finns olika sätt att avgöra
validiteten menar Bryman och Bell (2012). Mätningsvaliditet innefattar mått som har för avsikt
spegla det som verkligen mäts, kan även kallas för begreppsvaliditet och går hand i hand med
reliabiliteten – om ett mått är undermåligt och ej reliabelt så blir validiteten således ej hög (Bryman,
2008). Validitet associeras med hur pass bra en undersöknings slutsatser hänger ihop eller inte
(Bryman, 2008).
Reliabilitet och validitet är begrepp som främst används inom kvantitativa studier (Trost, 2012). Ett
ytterligare mått som återkommer är ytvaliditet, med detta menas om måttet tycks kunna reflektera
det som återfinns i det begrepp som är rådande menar Bryman (2008). Det går att avgöra ytvaliditet
genom att fråga andra individer om måttet återspeglar begreppet – således handlar ytvaliditeten om
ett grundligt intuitivt förlopp förklarar Bryman (2008).
Intern validitet har i dem flesta fall att göra med kausalitet, huruvida en konklusion som innehåller
en kausal förbindelse mellan två eller flera variabler är varaktig eller inte (Bryman, 2008). Hur kan
man vara övertygad om att en variabel påverkar en annan och att det inte är något bakomliggande
som påverkar (Bryman, 2008).
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Extern validitet kan förklaras som hur en undersöknings resultat kan generaliseras och appliceras på
andra (Bryman, 2008). Om det exempelvis gjorts en studie där en halv stad fått delta, kan man vara
säker på att svaret går att generalisera för den resterande halvan av staden, dock spelar urvalet en
avgörande roll (Bryman, 2008).

3.13 Metodkritik
Vi anser att viss kritik kan riktas mot vår generaliserbarhet. Vi har utfört en undersökning med
intressenter från Solna och Sundbyberg, detta på grund av som vi tidigare nämnt inte fick tillgång
till dem initialt tilltänkta respondenterna på grund av att vår kontakt insjuknade och var borta en
längre tid. Vi anser att vårt resultat är generaliserbart i Solna och Sundbyberg. Det företag vi var i
kontakt med först har ingen ”bas” i någon ort. Företaget har ett antal kontor men alla mäklare är
verksamma över hela Stockholm vilket innebär att företagets kundregister hade gett oss
respondenter från hela Stockholm. Detta hade resulterat i fler respondenter men framförallt att dem
inte hade kommit från en och samma kommun utan dem hade varit fördelade över Stockholms Län.
Generaliserbarheten är väldigt viktig när det gäller all forskning och dess olika processer (Flynn,
Sakakibara, Schroeder, Bates, & Flynn, 1990), och om vi hade fått tillgång till det kundregister vi
planerat från början anser vi att vårt resultat hade haft en högre generaliserbarhet.
Vid utformning av enkäterna handlade två viktiga delar om att bestämma vilka variabler som skulle
mätas samt att ta fram en bostadsbild som tillät respondenterna bedöma dessa variabler på ett bra
sätt. Två av de egenskaper som valdes ut som variabler vi hade för avsikt att mäta, var i vilket grad
man upplevde att bostaden var rymlig och välplanerad. Eftersom vi på grund av knappa resurser
och tidsbrist valde att bara ha en bostadsbild, föreställande ett litet vardagsrum, tror vi att dessa två
egenskaper kan ha fått oförtjänt låga svarsvärden.
Eftersom man bara ser ett rum ur en vinkel är det svårt att förhålla sig till en fråga beträffande
huruvida bostaden är välplanerad. På samma sätt blir frågan angående huruvida man upplever
bostaden som rymlig något ledande då det är uppenbart att rummet är ganska tätt möblerad och
ogenerös till ytan. Vi tog bilderna själva med kameran på en iPhone 6 och vi använde en av våra
egna studentlägenheter för fotograferingen. Om tid och resurser finns för framtida studier av
liknande art, skulle vi råda forskarna till att använda en större bostad, använda bilder från fler rum
och använda en bättre kamera.
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Kontrollundersökningen var den första enkätundersökning vi gjorde och utfördes alltså innan några
enkäter skickades ut för de experimentella undersökningarna. Viss kritik kan säkerligen riktas mot
hur vi genomförde datainsamlingen för vår kontrollundersökning. Då sjukdom och andra problem
hade sinkat oss i vårt skrivande, var vi under ganska stor tidspress vad gällde undersökningarna. I
samråd med vår handledare kom vi fram till att kontrollundersökningen behövde innehålla omkring
20-30 personer och att dessa personer inte behövde vara hämtade ur ett kundregister, vilket våra
respondenter för de experimentella undersökningarna var.
I efterhand upplever vi att det kan ha varit ett förhastat beslut då vi fruktar att detta kan ha påverkat
resultatet negativt. Vi tror att det hade varit en fördel om kontrollgruppen hade utgjorts av minst 60
personer (experiment ett bestod av 60 deltagare, experiment två bestod av 83 deltagare och
experiment tre bestod av 60 deltagare) så att antalet deltagare för kontrollundersökningen
motsvarade antalet deltagare för experimenten. De personer som utgjorde kontrollgruppen var
dessutom våra Facebook-vänner – att vi personligen känner dessa personer gör att vi inte kan
utesluta möjligheten att deras svar påverkades på grund av den relation vi har till dem. Om studien
skulle återskapas skulle vår rekommendation således vara att låta kontrollgruppen utgöras av
samma antal svaranden och samma urval som experimenten.
Då teorikapitlet under arbetets gång varit för omfattande, har vi tvingats fått göra löpande ändringar.
Efter rekommendation från handledare och examinator beslutade vi oss för att radera ett
underkapitel som avhandlade ämnet kundlöften, detta för att smalna av och precisera vår teori. I och
med detta gick flertalet referenser förlorade vilket resulterade i att vi fick ägna tid åt att hitta nya
vetenskapliga artiklar för att stärka vårt teorikapitel.
En annan aspekt som hade kunnat förbättras var valet av modeller. Vi är såklart oerhört tacksamma
för att dessa individer ställde upp framför kameran. Det framgår av våra analyser att majoriteten av
respondenterna är i medelåldern, enligt Rubin (1988, s. 177) så använder sig framgångsrika
marknadsförare av mänskliga modeller så att konsumenter ska kunna identifiera sig med modellerna
i marknadsföringen. Modellernas beskaffenhet avseende ålder och kön är noga uträknat, Rubin
(1988, s. 177) förklarar att om en konsument uppskattar en modell och kan identifiera sig med
modellen så leder detta till en positiv respons. Om studien återskapas blir vår rekommendation att
använda sig utav modeller som i högre utsträckning tillåter respondenterna att identifiera sig med
dem.

37

Slutligen känner vi även att några rader av vår metodkritik bör tillägnas det totala antalet
respondenter. Vi är egentligen tillfreds med vår svarsfrekvens och väldigt tacksamma över att så
pass många ville delta i undersökningarna. Emellertid tror vi att vissa delar av arbetet hade blivit
bättre om vi fick in fler svar, vi tänker då fräst på faktoranalyserna som inte kunde framställas. Vi
kunde bara frambringa en faktoranalys och det gällde kontrollundersökningen, vilket i sig talar för
att det inte är antalet respondenter som är problemet. Vi tror ändå att en större mängd data hade
hjälpt våra analyser. Omständigheterna och förutsättningarna tillät inte att ny kontakt togs med nya
respondenter, istället fick vi nöja oss med den datamängd vi hade. Om studien efterliknas bör man
enligt oss sträva efter att nå ut till fler respondenter.
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4. Resultat och analys
4.1 T-test
Vi gjorde t-tester där vi ställde samtliga tre experiment mot kontrollundersökningen för jämförelser
av medelvärden. Dessa tester utfördes i huvudsak för att säkerställa att det fanns skillnader mellan
resultaten, vilket testerna visade. Eftersom vi hade för avsikt att utföra deskriptiva statistik-analyser
lade vi inte större fokus på t-testerna, utan nöjde oss med att veta att där fanns skillnader som gjorde
det meningsfullt att göra vidare analyser.

4.2 Deskriptiv statistik
Vår deskriptiva statistik berättar hur många respondenter varje undersökning/experiment hade,
vilket som var det lägsta respektive högsta svaret, samt vilket medelvärdet var för respektive
variabel. Vidare framgår det också vilken standardavvikelse variabeln uppmätte.
Standardavvikelsen avser den vanligast förekommande skillnaden mellan deltagarnas svar. Våra
tabeller för deskriptiv statistik finns att återfinna som bilagor i slutet av arbetet (se bilaga 6-9).
Efter att ha studerat samtliga tabeller kan vi slå fast vilka medelvärden som är högst för respektive
variabel. För att underlätta för läsarens ögon sammanställer vi dessa resultat i tabell 4.1 nedan.
Tabellen visar vilket det högsta medelvärdet är för varje variabel och i vilken
undersökning/experiment detta värde återfinns.
Variabel

Värde

Undersökning/Experiment

Ljusinsläpp

4,167

Kontrollundersökning

Takhöjd

3,400

Kontrollundersökning

Hemtrevlig

3,787

Experiment tre

Ytskikt

4,500

Kontrollundersökning

Rymlig

3,233

Kontrollundersökning

Utsikt

2,733

Experiment tre

Välplanerad

3,233

Kontrollundersökning

Insyn

3,533

Experiment tre

Väl inredd

3,367

Kontrollundersökning

Tabell 4.1 – Variabelns högsta medelvärde (Egen)
Det framgår av tabell 4.1 att kontrollundersökningen överlag är populärare bland våra respondenter
än övriga undersökningar. Vi har uppmätt högst medelvärde för sex av nio variabler i just
kontrollundersökningen, vilket vittnar om en positivare inställning. Vad gäller variablerna
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hemtrevlig, utsikt och insyn finns emellertid de högsta medelvärdena att återfinna i experiment tre,
vilket visar att en sammansättning av en manlig och kvinnlig modell är att föredra i vissa
avseenden.

4.3 Korrelationsanalys
Våra korrelationsanalyser visar att det finns flera variabler med starka samband till varandra och
hög signifikans. Genom att titta på varje enskild korrelationsanalys för sig, kan vi konstatera att det
är kontrollundersökningen som utmärker sig genom att visa på färre starka samband med hög
signifikans mellan variablerna än övriga undersökningar. I kontrollundersökningen finns det endast
fyra starka samband med hög signifikans, vilket kan jämföras med experiment ett (manlig modell)
som har 18 stycken, experiment två (kvinnlig modell) som har 8 stycken och experiment 3 (manlig
och kvinnlig modell tillsammans) som har 19 stycken. Det bör tilläggas att vi endast valt att
uppmärksamma de samband med korrelationsvärde kring 0,6 och uppåt. Om vi hade valt att
redogöra för alla de samband som visade på hög signifikans, det vill säga de samband som i
analysen markerats med dubbla stjärnor (**), hade uppgiften blivit övermäktig.
En intressant jämförelse visar att alla experimentella undersökningar delade sex signifikanta, starka
samband. Dessa sex samband fanns inte att återfinna i kontrollundersökningens korrelationsanalys.
Genom att studera analyserna kunde vi utläsa att respondenter som tagit del av de experimentella
undersökningarna, upplevde variablerna på följande sätt. När ljusinsläppet upplevdes som bra,
ansågs även bostaden som hemtrevlig och välplanerad. När bostaden upplevdes som hemtrevlig,
ansågs den även vara rymlig. När bostaden ansågs vara rymlig upplevdes den även som att den var
välplanerad och väl inredd. Slutligen visade analyserna även att respondenter som upplevde
bostaden som välplanerad också ansåg att den var väl inredd. Alla dessa observationer är unika för
de experimentella undersökningarna. Tittar man på samma platser i kontrollundersökningens
korrelationsanalys är sambanden svaga och signifikansen låg.

4.4 Klusteranalys
I våra klusteranalyser kan vi se att det finns olika beteenden i förhållande till de olika
undersökningarna. Här nedan går vi igenom klusteranalyserna för varje enskild undersökning och vi
har valt att lyfta fram de kluster, eller grupper, som vi anser mest intressanta. För att räknas som
intressant, i vår mening, måste klustret bestå av en tillfredsställande mängd respondenter.
4.4.1 Klusteranalys för kontrollundersökningen
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4.4.1.1 Kluster 3 – Negativa Nina (röd)
Detta kluster består mestadels av yngre personer, uppskattningsvis omkring 18-38 år gamla där
majoriteten av gruppen är kvinnor. Samtliga variablerna har låga värden vilket innebär att gruppen
är generellt negativa i sin inställning gentemot bostadsbilden. Skalan i vår undersökning sträckte sig
som bekant från ett till sju, alltså representerar fyran en neutral inställning till påståendet. Vi anser
att det är anmärkningsvärt att ingen av variablerna har ett värde på fyra eller högre.
4.4.1.2 Kluster 5 – Försiktigt optimistiska Olle (lila)
Denna grupp utgörs till sin största del av yngre män, vi uppskattar att personerna är omkring 18-30
år gamla. Beteendet är blandat i detta kluster, vissa saker är de positiva till medan andra saker
upplevs som mindre tillfredsställande. Försiktigt optimistiska Olle anser till exempel att
ljusinsläppet är ganska bra, att bostaden ser förhållandevis hemtrevlig och väl inredd ut, samt att
bostadens ytskikt är fina. Emellertid är respondenterna inte så imponerade av bostadens utsikt eller
insyn, de upplever heller inte bostaden som rymlig.

Tabell 4.2 - Klusteranalys för kontrollundersökningen (Egen)
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Tabell 4.3 – Antal respondenter per kluster i kontrollundersökningen (Egen)
4.4.2 Klusteranalys för experiment ett – manlig modell
4.4.2.1 Kluster 3 – Neutrala Nisse (brun)
Detta kluster består i huvudsak av män i medelåldern. Den allmänna uppfattningen inom gruppen är
att bostadens ytskikt är ganska fina, men i övrigt är respondenterna genomgående neutrala i sin
inställning gentemot bostadsbilderna.
4.4.2.2 Kluster 4 – Avvisande Alice (grön)
Klustret som vi valt att kalla avvisande Alice, är det enskilda experimentets största gruppering.
Gruppen är till sin majoritet representerad av medelålders kvinnor och de är anmärkningsvärt
negativa i sin inställning gentemot bostadsbilderna. Klustret imponeras allra minst av bostadens
takhöjd och utsikt, men är lite mer förlåtande vad gäller ytskikten.
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Tabell 4.4 - Klusteranalys för experiment ett – manlig modell (Egen)

Tabell 4.5 – Antal respondenter per kluster i experiment ett (Egen)
4.4.3 Klusteranalys för experiment två – kvinnlig modell
4.4.3.1 Kluster 1 – Partilöse Patrik (gul)
Förevarande kluster är med sina 20 personer en ganska stor grupp. Gruppen består av något fler
män än kvinnor och personerna är i medelåldern. Klustret anser att bostadens rymlighet och takhöjd
är dess svagaste länkar. Insyn och ytskikt är de variabler som får starkast positiva värden från
gruppen. Varken de negativa eller positiva värdena utmärker sig nämnvärt. Därför har vi valt att
kalla klustret för Partilöse Patrik.
4.4.3.2 Kluster 4 – Nejsägande Nora (rosa)
Kluster fyra utgörs av hela 29 personer där majoriteten är kvinnor. Personerna är i medelåldern och
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gruppen är uppseendeväckande negativa i sin inställning gentemot bostadsbilden. Som framgår av
nedan tabell 4.6, har ingen av variablerna fått starkare betyg än 3,0 och 7 av 9 variabler har inte ens
nått upp till ett värde av 2.0. Det är emellertid intressant att notera att den variabel som
respondenterna är mest positiva till, ännu en gång är ytskikten.

Tabell 4.6 - Klusteranalys för experiment två – kvinnlig modell (Egen)

Tabell 4.7 – Antal respondenter per kluster i experiment två (Egen)
4.4.4 Klusteranalys för experiment tre – manlig och kvinnlig modell tillsammans
4.4.4.1 Kluster 2 – Tungsinta Tove (orange)
Detta kluster är tillsammans med kluster fyra det enskilda experimentets största gruppering, sett till
antalet svarande. Ännu en gång ser vi att gruppen är genomgående negativ i sin bedömning av
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bostaden med utgångspunkt från bostadsbilden. Även denna gång är det bostadens ytskikt som
tilldelas bäst poäng av alla variabler.
4.4.4.2 Kluster 5 – Uppskattande Urban (mörkröd)
Kluster fem består av 13 personer i medelåldern där majoriteten är män, dock är det en svag
majoritet vilket framgår av tabell 4.8 nedan. Gruppen är egentligen den första bland experimenten
med ett påkallande antal respondenter som är positiva i sin inställning gentemot bostadsbilden. Det
är bara variabeln insyn, med sin poäng på 3,8, som trillat under mittpunkten 4.0. Återigen är det
ytskikten som får högst poäng, men den här gången är variabeln i sällskap av flera andra positiva
värden.

Tabell 4.8 - Klusteranalys för experiment tre – manlig & kvinnlig modell tillsammans (Egen)

Tabell 4.9 – Antal respondenter per kluster i experiment tre (Egen)
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4.5 Faktoranalys
På grund av okänd anledning kunde inte SPSS ge oss faktoranalyser för de experimentella
undersökningarna. Detta kan ha berott på ett för litet antal respondenter eller något annat, det törs vi
inte säga med säkerhet. Programmet kunde emellertid använda vår insamlade data från
kontrollundersökningen för att framställa en faktoranalys. Denna analys framgår här nedan av tabell
4.10, vilken vi även valt att presentera utförligt nedan.

Tabell 4.10 – Faktoranalys för kontrollundersökningen (Egen)
4.5.1 Faktor 1
I faktor ett ser vi ett samband mellan de fyra olika variablerna väl inredd, hemtrevlig, bra
ljusinsläpp och högt i tak. Denna faktor förklarar störst del av de samband och den varians som
resultatet från kontrollundersökningen visat. Inom detta synsätt finns det alltså en korrelation
mellan en positiv inställning till samtliga dessa fyra variabler.
4.5.2 Faktor 2
I den andra faktorn ser vi ett relativt starkt samband mellan de båda variablerna välplanerad och
fina ytskikt. Tabellen visar, inom detta synsätt, en positivitet gentemot bostadens ytskikt och hur den
är planerad.
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4.5.3 Faktor 3
I faktor nummer tre ser vi ett samband mellan en hög positivitet gentemot bostadens rymlighet och
en något negativ inställning avseende bostadens utsikt.
4.5.4 Faktor 4
Den fjärde faktorn visar i all sin enkelhet att respondenter inom detta synsätt är väldigt positiva
gentemot bostadens insyn.
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5.0 Diskussion
Vi har valt att sammanställa variablernas totala medelvärde för respektive undersökning, ur ett
manligt och ett kvinnligt perspektiv vilket framgår av tabell 5.1. Vi valde att göra på det här viset då
det förenklar uppgiften att göra jämförelser mellan studiens resultat och bostadens förmodade
genustillhörighet, i enlighet med vår anpassningshypotes.

32
30
28
26
24
22

Män

20

Kvinnor

Tabell 5.1 – Variablernas totala medelvärde för respektive undersökning, ur det manliga respektive
kvinnliga perspektivet (Egen).
Bostadens genustillhörighet bland kvinnor och män är central för anpassningshypotesen och
skillnader illustreras av tabell 5.2. Här framgår att majoriteten av både män (58%) och kvinnor
(42%) var av uppfattningen att en bostad varken kunde anses vara manlig eller kvinnlig. Detta talar
för att en bostadsbild utan modeller torde generera bäst resultat – vilket vår studie också visar då
kontrollundersökningen fick högst sammanlagt medelvärde både bland män och kvinnor.
Det framgår även av tabell 5.1 att experiment tre fick det näst högsta sammanlagda medelvärdet
bland kvinnor och män. Tabell 5.2 visar att detta stämmer väl överens med kvinnors uppfattning om
en bostads genustillhörighet, 33 % av kvinnorna ansåg att en bostad var lika manlig som kvinnlig.
Här faller dock sambandet mellan de båda tabellernas värden för män, enligt vår
anpassningshypotes borde studiens resultat visa att män är mest positiva till kontrollundersökningen
och därefter experiment två, med en kvinnlig modell då 25 % av männen ansåg att en bostad var
feminin till sin beskaffenhet.
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Vad avser våra kvinnliga respondenter stämmer studiens resultat överens med
anpassningshypotesen rakt igenom vilket är anmärkningsvärt. Detta innebär att vår
anpassningshypotes, åtminstone för kvinnor i den egna studien, är applicerbar i ett djupare avseende
än vad Kanungo och Pangs (1973) egen anpassningshypotes var i deras studie. Kanungo och Pang
(1973) använde sin anpassningshypotes på ett sådant sätt att de endast sökte bekräfta majoritetens
uppfattning. Exempelvis intresserade sig Kanungo & Pang (1973) bara för de siffror som berättade
att majoriteten av män och kvinnor ansåg att en bil var mer maskulin än feminin, de kommenterade
aldrig vilken uppfattning som kom på andra, tredje, respektive fjärde plats.
Vi har i vår studie visat att anpassningshypotesen är applicerbar i fyra led, vilket ger en förbättrad
insyn i användningsområdet för modeller vid marknadsföring av en bostad. Det bör förstås
poängteras att anpassningshypotesens samband med studiens resultat är starkare för våra kvinnliga
respondenter än våra manliga.

60
50
40
Män %

30

Kvinnor %

20
10
0
Maskulin

Feminin

Likvärdig

Ingetdera

Tabell 5.2 – Fördelningen mellan manlig och kvinnlig uppfattning beträffande bostadens
genustillhörighet (Egen).
Genom att studera tabell 5.1 och jämföra kontrollundersökningen med experiment tre framkommer
det att skillnaden dem emellan är väldigt liten i poäng räknat. För män handlar det om 0,2 poäng
och för kvinnor 0,3 poäng i kontrollundersökningens favör. Detta innebär i praktiken att
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preferensskillnaderna kanske är försumbara och att andra fördelar som kan uppstå genom
modellanvändning därför borde övervägas. Med anledning av detta menar vi att det finns argument
för att använda sig av modeller vid marknadsföring av en bostad, som inte kan uppnås då man väljer
en marknadsföringstaktik där mänskliga modeller exkluderas.
Kanungo och Pang (1973) säger att modellanvändning placerar produkten i ett mer meningsfullt
socialt sammanhang vilket ökar uppmärksamheten annonsen får då intressenternas emotionella
reaktion blir starkare. Vidare framgår det även av tidigare forskning (Caballero & Solomon, 1984;
Kanungo & Pang, 1973) att produkten blir mer attraktiv och att försäljningssiffrorna blir bättre i de
fall där produkten marknadsförs tillsammans med en modellkonstellation som matchar produktens
genustillhörighet. I ett exempel hämtat från Caballero och Solomons (1984) forskning handlar det
om användningen av en manlig modell vid försäljning av öl, i vår studie skulle motsvarande
exempel innefatta användningen av en manlig och en kvinnlig modell vid annonseringen av en
bostad.
Keller et als. (2002) observationer pekar på hur viktigt det är att identifiera och utforma skilje- och
likhetspunkter gentemot konkurrenter på marknaden. Här menar vi att det finns ett gyllene läge för
mäklarföretagen att ta vara på. Genom att implementera modellanvändning vid marknadsföring av
bostäder gör man något som väldigt få konkurrenter gör – vilket blir en skiljepunkt gentemot de
företag som ännu inte använder modeller och en likhetspunkt gentemot de få företag som faktiskt
börjat bruka modeller. Det blir ett sätt att erbjuda sina kunder något nytt och en möjlighet till
avgränsning gentemot konkurrerande företag, vilket stämmer in på Davcik och Sharmas (2015)
definition av differentiering, vilket enligt forskarna är mycket viktigt.
Dessutom är det en chans för mäklarföretagen att införa ett visst mått av innovation i sin
marknadsföring, vilket kan ge en fördel gentemot konkurrenter (Carson & Gilmore, 2000; O’Dwyer
et al., 2011). Genom att erbjuda modellanvändning till sina kunder som en tilläggstjänst tror vi att
man verkligen kan utmärka sig, vilket också är Carson och Gilmores (2000) uppfattning, som säger
att företag har störst chans att stå ut genom tjänst- eller produktinnovationer.
Keller och Lehmann (2006) förklarar hur viktigt det är med branding och varumärket för ett företag
och att det kanske är den mest värdefulla immateriella tillgången ett företag har. Från ett
kundperspektiv förklarar varumärket vad företaget har att erbjuda och vi anser därför att det vore
ytterst fördelaktigt att inkludera modellanvändning som ett element i ett mäklarföretags
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branding/varumärke. Det företag som först hittar en fungerande plan för sin modellanvändning och
får det accepterat som en del av sitt varumärke, kan med bakgrund mot ovanstående argument
förmodligen skörda flera av fördelarnas frukter.
Vi har även valt att slå ihop manliga och kvinnliga respondenters svar, vilket ger en könsneutral
bild av den allmänna inställningen i studien vilket framgår av tabell 5.3. Här ser vi att
kontrollundersökningen får högst sammanlagt värde med sina 30,7 poäng, tätt följd av experiment
tre med 30,5 poäng. Därefter kommer experiment ett på 27,5 poäng och på sista plats hittar vi
experiment två med 27 poäng.

Variablernas totala medelvärde för respektive
undersökning
32
30
28
26
24

Variablernas totala medelvärde
för respektive undersökning

22
20

Tabell 5.3 – Variablernas totala medelvärde för respektive undersökning (Egen).
En jämförelse mellan ovanstående tabell och tabell 5.1 som speglar den manliga, respektive
kvinnliga inställningen till studien bekräftar att det finns vissa skillnader. Rangordningen för
tabellerna sinsemellan stämmer överens vad gäller den manliga inställningen. Däremot ser vi att den
kvinnliga inställningen till studien har omvänd rangordning för tredje och fjärde plats, jämfört med
den allmänna inställningen som återspeglas i tabell 5.3.
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6 Slutsats
6.1 Slutsatser
Forskningsfråga 1
Hur påverkas bostadsintressenters preferenser utav mänskliga modeller i marknadsföring av ett
bostadsobjekt?
Vår undersökning leder oss till slutsatsen att bostadsintressenter rent generellt är mer
positivt inställda till en bostadsbild där mänskliga modeller exkluderas (se tabell 5.1).
Emellertid visar studien att det finns tre variabler vars högsta medelvärde uppmätts i
experiment tre, nämligen hemtrevlig, insyn, och utsikt (se tabell 4.1). Således gör vi
konklusionen att en konstellation av en manlig och en kvinnlig modell vid
marknadsföringen av en bostad, påverkar bostadsintressenters inställning positivt vad
gäller dessa tre variabler.

Forskningsfråga 2
Hur skiljer sig mäns och kvinnors uppfattning gentemot användning av modeller i
marknadsföringen av ett bostadsobjekt?
Studien vi gjort visar att kvinnor, rent allmänt, är mer negativt inställda än män
gentemot bostadsbilderna i samtliga undersökningar (se tabell 5.1). Kvinnornas
negativitet ger sig även till känna i klusteranalyserna, där de kluster som utmärker sig
genom särskilt låga värden (Negativa Nina, Avvisande Alice, Nejsägande Nora och
Tungsinta Tove) domineras av det kvinnliga könet och de kluster som präglas av en
något positivare inställning (exempelvis Uppskattande Urban), till sin majoritet utgörs
av män. Emellertid har både män och kvinnor i vår studie gemensamt, att man är som
mest positiv till kontrollundersökningen, med väldigt liten marginal ner till
experiment tre.

Forskningsfråga 3
Hur kan ett mäklarföretag använda sig utav mänskliga modeller i marknadsföringen utav ett
bostadsobjekt på ett fördelaktigt sätt?
Den undersökning vi utfört visar också att kontrollundersökningen genererar bäst
resultat men att skillnaden resultatmässigt jämfört med experiment tre, kan anses vara
försumbart liten. Detta tillåter oss dra slutsatsen att ett mäklarföretag skulle kunna dra
fördel av modellanvändning vid marknadsföringen av en bostad då modellernas
närvaro ökar bostadens attraktivitet och ger annonsen mer uppmärksamhet. Detta ger
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även företaget tillfälle att stärka sitt varumärke, att differentiera sig och att identifiera
nya skilje- och likhetspunkter.

6.2 Uppsatsens bidrag
6.2.1 Teoretiskt bidrag
Vårt bidrag till företagsekonomins och marknadsföringens forskningsområde är en ökad förståelse
för effekten av modellanvändning vid bostadsannonsering. Kanungo och Pang (1973, s. 172)
frågade sig vilken kombination av modell och produkt som ger bäst resultat beträffande kunders
attityd och inställning. Vårt resultat visar att intressenter föredrar ett objekt utan modeller i
marknadsföringen, dock skiljer sig svaren väldigt lite jämfört med experiment tre vilket var en
sammansättning av en manlig modell och en kvinnlig modell. Således har vårt arbete bidragit med
en insikt om att en kombination av en manlig och en kvinnlig modell genererar positiva responser
vid marknadsföringen av en bostad.
Ett ytterligare bidrag till ämnet är en ökad förståelse för hur män och kvinnors uppfattning skiljer
sig åt avseende modellanvändning i bostadsmarknadsföring. Kanungo och Pang (1973, s. 172)
undersökte vilka skillnader som uppstår attitydmässigt hos konsumenter, då de jämförde effekterna
av en manlig- respektive kvinnlig modell i produktannonseringen. Vårt arbete visar att kvinnor, rent
allmänt, är mer negativt inställda än män gentemot bostadsbilderna i samtliga undersökningar.

6.2.2 Praktiskt bidrag
Vi menar att den ringa skillnaden i resultat mellan kontrollundersökningen och experiment tre, i
slutänden talar för modellanvändning. Nedanstående punkter motiverar våra råd till branschen.

•

Genom att inkludera en konstellation av en manlig och en kvinnlig modell vid fotografering
av bostaden, uppfattas den som mer attraktiv och får mer uppmärksamhet.

•

Detta innovativa sätt att marknadsföra sig på kan resultera i ett starkare varumärke och en
större differentiering från konkurrerande mäklarbyråer, speciellt för små och medelstora
företag (se kapitel 2.3.2 Innovativ marknadsföring).

Sakkunniga inom branschen bör ta åt sig denna kunskap och inse potentialen som
modellanvändningen innehar. Vi tror att den ökade uppmärksamheten för annonsen, som
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användningen av modeller bidrar med, kommer generera fler intressenter för bostaden och i
slutänden mynna ut i ett högre slutpris, vilket direkt gynnar mäklarföretaget på flera fronter.

6.3 Förslag till vidare forskning
Med anledningen av att det finns väldigt många variabler som påverkar intressenters preferenser
anser vi att det finns flera tillvägagångssätt för fortsatta studier. Ett förslag till vidare forskning är
att fokusera på modellers attribut genom att undersöka hur exempelvis klädval, ålder, etnicitet och
attraktivitet påverkar inställningen.
Förslag till vidare forskning skulle också kunna innefatta att utföra en liknande studie där det
istället används fler bostadsbilder, eller kan studien stöpas om i ny tappning genom att använda sig
av rörliga bilder istället för stillbilder. Vi tycker även att det vore intressant om studien kunde
efterliknas med andra förutsättningar avseende urval – exempelvis att studien utförs i ett annat land,
alternativt i en mindre stad.
Avslutningsvis vill vi poängtera att vi anser att modellanvändning inom marknadsföring, som ämne,
är komplext och mycket intressant. Vår uppfattning är att det finns avsevärt mycket mer kunskap att
lära om ämnet innan det kan anses vara uttömt. Vi ser gärna att mer tid och resurser tillägnas
forskningen inom detta område.

54

7.0 Källförteckning
7.1 Vetenskapliga artiklar
Aaker, D. A., & Shansby, J. G. (1982). Positioning your product. Business horizons, 25(3), 56-62.
Hämtad från:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0007681382901306
Allen, C. T., Fournier, S., & Miller, F. (2008). Brands and their meaning makers. Handbook of
consumer psychology, 781-822. Hämtad från:
https://www.researchgate.net/profile/Susan_Fournier/publication/256294005_Brands_and_their_M
eaning_Makers/links/02e7e52222f27c0407000000.pdf
Baker, M. J., & Churchill Jr, G. A. (1977). The impact of physically attractive models on
advertising evaluations. Journal of Marketing research, 538-555. Hämtad från:
http://search.proquest.com/openview/dd62bb9477050f12fa72b391465f0bfa/1?pq-origsite=gscholar
Banerjee, A., & Chaudhury, S. (2010). Statistics without tears: Populations and samples. Industrial
psychiatry journal, 19(1), 60. Hämtad från:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3105563/
Boulding, W., & Lee, E., & Staelin, R. (1994). Mastering the Mix: Do Advertising, Promotion, and
Sales Force Activities Lead to Differentiation?. Journal of Marketing Research, 31(2), 159–172.
Hämtad från: http://doi.org/10.2307/3152191
Caballero, M. J., & Pride, W. M. (1984). Selected effects of salesperson sex and attractiveness in
direct mail advertisements. The Journal of Marketing, 94-100.
Hämtad från:
http://www.jstor.org/stable/1251315?seq=1#page_scan_tab_contents
Caballero, M. J., & Solomon, P. J. (1984). Effects of model attractiveness on sales response.
Journal of Advertising, 13(1), 17-33.
Hämtad från:
https://www.researchgate.net/profile/Marjorie_Cooper/publication/257068150_Effects_of_Model_
Attractiveness_on_Sales_Response/links/5523cb600cf2b351d9c33898.pdf

55

Carson, D., & Gilmore, A. (2000) Marketing at the Interface:
Not ‘What’ but ‘How’, Journal of Marketing Theory and Practice, 8:2, 1-7.
Collinson, E., & Shaw, E. (2001),"Entrepreneurial marketing – a historical perspective on
development and practice", Management Decision, Vol. 39 Iss 9 pp. 761 – 766.
Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where
manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial Marketing
Management, 36(2), 230-240.
Davcik, N. S., & Sharma, P. (2015). Impact of product differentiation, marketing investments and
brand equity on pricing strategies: A brand level investigation. European Journal of Marketing,
49(5/6), 760-781.Hämtad från: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/EJM-03-20140150
Day, G., & Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive
Superiority. Journal of Marketing, 52(2), 1-20. Hämtad från: http://www.jstor.org/stable/1251261
doi:1
Dickson, P. R., & Ginter, J. L. (1987). Market segmentation, product differentiation, and marketing
strategy. The Journal of Marketing, 1-10.
Flora, D. B., & Curran, P. J. (2004). An Empirical Evaluation of Alternative Methods of Estimation
for Confirmatory Factor Analysis With Ordinal Data. Psychological Methods, 9(4), 466–491.
Hämtad från:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.505.7559&rep=rep1&type=pdf
Flynn, B. B., Sakakibara, S., Schroeder, R. G., Bates, K. A., & Flynn, E. J. (1990). Empirical
research methods in operations management. Journal of Operations Management, 9(2), 250–
284.Hämtad från:
http://doi.org/10.1016/0272-6963(90)90098-X
Gaski, J. F. (2013) To Serve Man: A Marketing Manifesto.

56

Journal of Public Policy & Marketing Vol. 32 (1) Spring 2013, pp. 6–17. Hämtad från:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.481.4301&rep=rep1&type=pdf
Gilmore, A. (2011). Entrepreneurial and SME marketing. Journal of Research in Marketing and
Entrepreneurship, 13(2), 137-145.
Green, P., & Krieger, A. (1991). Segmenting Markets with Conjoint Analysis. Journal of
Marketing, 55(4), 20-31. Hämtad från: http://www.jstor.org/stable/1251954
Harris, F., & de Chernatony, L. (2001). Corporate branding and corporate brand performance.
European Journal of marketing, 35(3/4), 441-456.
Hauser, J., Tellis, G. J., & Griffin, A. (2006). Research on innovation: A review and agenda for
marketing science. Marketing science, 25(6), 687-717.
Hills, G. E., Hultman, C. M., & Miles, M. P. (2008). The evolution and development of
entrepreneurial marketing. Journal of Small Business Management, 46(1), 99-112.
Iyer, G., Soberman, D., & Villas-Boas, J. M.. (2005). The Targeting of Advertising. Marketing
Science, 24(3), 461–476. Hämtad från: http://www.jstor.org/stable/40056974
Kanungo, R. N., & Pang, S. (1973). Effects of human models on perceived product quality. Journal
of Applied Psychology, 57(2), 172. Hämtad från: http://psycnet.apa.org/journals/apl/57/2/172/
Keller, K. L. (2000). The brand report card. Harvard Business Review, 78(1), 47-58.
Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2006). Brands and branding: Research findings and future
priorities. Marketing science, 25(6), 740-759.
Keller, K. L., Sternthal, B., & Tybout, A. (2002). Three questions you need to ask about your brand.
Harvard business review, 80(9), 80-89.Hämtad från:
http://vivaldipartners.com/_pdf/Three%20questions%20you%20need%20to%20ask%20about%20y
our%20brand%20startegu.PDF

57

Ketchen, D., & Shook, C. (1996). The application of cluster analysis in strategic management
research: An analysis and critique. Strategic management journal, 17(6), 441-458. Hämtad från:
http://www.jstor.org/stable/2486927?seq=1#page_scan_tab_contents
Kotler, P & Zaltman, G. (1971) Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing Vol.
35 July, 1971, pp. 3-12. Hämtad från:
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1358239148.7214Kotler-Zaltman.pdf
Krosnick, J. A., & Alwin, D. F. (1987). An evaluation of a cognitive theory of response-order
effects in survey measurement. Public Opinion Quarterly, 51(2), 201-219. Hämtad från:
https://pprg.stanford.edu/wp-content/uploads/1987-an-evaluation-of-a-cognitive-theory-ofresponse-order-effect.pdf
Low, J., & Blois, K. (2002). The evolution of generic brands in industrial markets: the challenges to
owners of brand equity. Industrial Marketing Management, 31(5), 385-392.
Maritz, A., & de Waal, A., & Verhoeven, B. (2011). Entrepreneurial and innovative marketing: a
systematic review of the literature.
Mazis, M. B., Ringold, D. J., Perry, E. S., & Denman, D. W. (1992). Perceived age and
attractiveness of models in cigarette advertisements. The Journal of Marketing, 22-37.
Hämtad från: http://www.jstor.org/stable/1252130?seq=1#page_scan_tab_contents
O'Dwyer, M., & Gilmore, A., & Carson, D. (2009),"Innovative marketing in SMEs", European
Journal of Marketing, Vol. 43 Iss 1/2 pp. 46 – 61.
O'Dwyer, M., & Gilmore, A., & Carson, D. (2011) Strategic alliances
as an element of innovative marketing in SMEs, Journal of Strategic Marketing, 19:01, 91-104.
Mudambi, S. M., Doyle, P., & Wong, V. (1997). An exploration of branding in industrial markets.
Industrial Marketing Management, 26(5), 433-446.
Romaniuk, J., Sharp, B., & Ehrenberg, A. (2007). Evidence concerning the importance of perceived
brand differentiation. Australasian Marketing Journal (AMJ), 15(2), 42-54.
58

Rubin, M. S. (1988). Advertising and Title VIII: The Discriminatory Use of Models in Real Estate
Advertisements. The Yale Law Journal, 98(1), 165-185.Hämtad från:
http://www.jstor.org/stable/pdf/796649.pdf?acceptTC=true
Schmalensee, R. (1982). Product differentiation advantages of pioneering brands. The American
Economic Review, 72(3), 349-365.
Simpson, P. M., Horton, S., & Brown, G. (1996). Male nudity in advertisements: A modified
replication and extension of gender and product effects. Journal of the Academy of Marketing
Science, 24(3), 257-262. Hämtad från: http://link.springer.com/article/10.1177/0092070396243006
Smith, W. R.. (1956). Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing
Strategies. Journal of Marketing, 21(1), 3–8.Hämtad från: http://doi.org/10.2307/1247695
Till, B. D., & Busler, M. (2000). The match-up hypothesis: Physical attractiveness, expertise, and
the role of fit on brand attitude, purchase intent and brand beliefs. Journal of advertising, 29(3), 113. Hämtad från:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00913367.2000.10673613
Waller, D. S. (1999). Attitudes towards offensive advertising: an Australian study. Journal of
consumer marketing, 16(3), 288-295.Hämtad från:
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/07363769910271513
Worrall, K., M. (2001),"Innovation, business performance and regional competitiveness in the West
Midlands: evidence from the West Midlands Business Survey", European Business Review, Vol. 13
Iss 6 pp. 353 – 364.
Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and
brand equity. Journal of the academy of marketing science, 28(2), 195-211.
Zhang, Y. B., Harwood, J., Williams, A., Ylänne-McEwen, V., Wadleigh, P. M., & Thimm, C.
(2006). The Portrayal of Older Adults in Advertising A Cross-National Review. Journal of

59

Language and Social Psychology, 25(3), 264-282. Hämtad från:
http://jls.sagepub.com/content/25/3/264.full.pdf+html

7.2 Litteratur
Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga Metoder. Malmö: Liber.
Bryman, A., Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber.
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L.(2012). Metodpraktikan : konsten att
studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik.
Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnaden.
Lund: Studentlitteratur.
Pallant, J. (2013). Spss Survival Manual. McGraw-Hill Education (UK).
Sohlberg, B. M., Sohlberg, P. (2013). Stockholm: Liber.
Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

7.3 Webbkällor
Mäklaren säljer bostad – med naket par i duschen. (n.d.). Retrieved February 7, 2016. Tillgänglig:
http://www.dagensmedia.se/marknadsforing/kampanjer/maklaren-saljer-bostad-med-naket-par-iduschen-6086605
Mäklaren som tagit till ett nytt stylingknep. (2015, February 23). Retrieved February 7, 2016.
Tillgänglig:
http://www.expressen.se/leva-och-bo/hemma-hos-5/hemnet/maklaren-som-tagit-till-ett-nyttstylingknep/
Mäklaren som tagit till ett ovanligt stylingknep – blir du lockad eller avskräckt? (2016,February 5).
Retrieved February 7, 2016. Tillgänglig:
http://www.expressen.se/leva-och-bo/hemma-hos-5/hemnet/maklaren-som-tagit-till-ett-ovanligtstylingknep/
60

SCB (Statistiska Centralbyrån) (2015) Stockholm: SCB. Tillgänglig:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningenssammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-ochriket/399347/
(2016-04-12)
Svensk Mäklarstatistik. (2016). Statistik över april månad. Hämtad 2016-05-23, från
http://www.maklarstatistik.se/Default.aspx?Typ=Borattmanad

61

8 Bilagor
8.1 Bilaga 1 – Populärvetenskaplig introduktion till ämnet
https://docs.google.com/document/d/1T7hm8Go9__QO2gjb1EQ2pnw4ONlm20PqJZPt9iZRqS8/ed
it?usp=sharing

8.2 Bilaga 2 - Enkätundersökning – Kontrollundersökning
http://goo.gl/forms/XhyIUHNCsu7gMVNf2

8.3 Bilaga 3 - Enkätundersökning – Experiment ett
http://goo.gl/forms/WYBsLDfJC4L0vhwS2

8.4 Bilaga 4 - Enkätundersökning – Experiment två
http://goo.gl/forms/mW2F6n8sxbljCrQR2

8.5 Bilaga 5 - Enkätundersökning – Experiment tre
http://goo.gl/forms/XCkaLXqSoulI7WkT2

62

8.6 Bilaga 6 – Deskriptiv statistik – Kontrollundersökning

Tabell – Deskriptiv statistisk för kontrollundersökningen (Egen)

63

8.7 Bilaga 7 - Deskriptiv statistik – Experiment ett, manlig modell

Tabell – Deskriptiv statistisk för experiment ett – manlig modell (Egen)

64

8.8 Bilaga 8 – Deskriptiv statistik – Experiment två, kvinnlig modell

Tabell – Deskriptiv statistisk för experiment två – kvinnlig modell (Egen)

65

8.9 Bilaga 9 – Deskriptiv statistik – Experiment tre, manlig & kvinnlig modell

Tabell – Deskriptiv statistisk för experiment tre – manlig & kvinnlig modell (Egen)

66

