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“Det fanns åtta walk-in closets, fem 

videobandspelare, ett Noguchi-middagsbord  

i glas och valnöt, ett hallbord från Marc 

Schaffer och en fax. Ett figurklippt träd stod 

intill en fönsterbänk i Ludvig XVI-stil i husets 

master bedroom. En målning av Eric Fischl 

hängde över en av de öppna spisarna  

i marmor.” 

 

Ur American Psycho, Bret Easton Ellis, 1991.  
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Sammanfattning 

 

En typisk bostadsannons i någon av storstadsregionerna refererar inte bara till 

själva objektet. I annonstexten förekommer också varumärken på 

installationer i bostaden, närliggande kommersiellt utbud och referenser till 

avlägsna världsmetropoler. Liknande förfaranden har i andra 

produktkategorier visat sig generera transfereffekter av varumärkeskunskap, 

men forskning på bostäder har hittills saknats. Syftet med denna studie var att 

se om dessa element i annonserna påverkar hur konsumenter utvärderar 

bostadsobjekt. Som teoretiskt ramverk användes Kellers modell för sekundära 

associationskällor. I ett kvasiexperiment testades om sekundära 

associationskällor påverkade det uppskattade värdet av bostadsobjekt. Åtta 

verkliga citat från bostadsannonser användes som stimuli, samtliga från objekt 

i Stockholmsområdet. Undersökningsdeltagarna (n = 203) randomiserades till 

två grupper där experimentgruppen fick läsa citat med associationskällor, 

medan kontrollgruppen fick läsa samma citat utan associationskällor. Genom 

t-test för oberoende mätningar påvisades signifikanta effekter av 

associationskällor i tre av fallen. Studiens resultat stärker hypotesen att det 

uppskattade värdet av en bostad kan påverkas genom att använda 

associationskällor i en bostadsannons, både vad gäller platser, installationer 

och närliggande utbud. Men effekten är inte nödvändigtvis positiv. 
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1. Inledning 

 

Att köpa bostad är ett komplext och riskfyllt konsumtionsbeslut, ofta livets största. 

Samtidigt innehåller marknadsföringen av bostäder både irrationella och känslomässiga 

argument. I dagens bostadsannonser används alla tänkbara tekniker för att locka intressenter 

och skapa en bild av det optimala hemmet som kan ge köparen en attraktiv livsstil. Detta 

trots att efterfrågan på bostäder i storstäderna vida överskrider utbudet, framför allt i 

Stockholmsregionen (Boverket, 2015). 

 

Det är inte bara den konkreta bostaden som beskrivs i mäklarfirmornas marknadsföring. 

Annonser från Stockholmsområdet påminner alltmer om Bret Easton Ellis-romaner, där 

objektsbeskrivningarna svämmar över av varumärken och referenser. Kommersiella och 

kulturella inrättningar i bostadens närhet nämns vid namn, varumärken på installationer 

presenteras och lägenheten kopplas samman med avlägsna världsmetropoler. På så vis letar 

sig ett badkar från Villeroy & Boch in i annonsen, men också Mellqvist Café och New York 

– meningsbärare som inte är direkt kopplade till bostaden som fysisk produkt eller dess 

primära funktion. 

  

Den här marknadsföringstaktiken kan liknas vid det som i varumärkessammanhang brukar 

kallas sekundära associationskällor. Sekundära associationskällor beskrivs av Keller (2003) 

som yttre meningsbärande källor genom vilka tankar och känslor kan överföras till ett 

varumärke för att skapa starka, gynnsamma och unika associationer. Associationer som kan 

bidra till att produkten, i det här fallet bostaden, värderas högre – eller lägre – av 

konsumenten.  

 

 

1.1 Problemformulering 

Att källor som andra varumärken och platser kan smitta av sig på ett varumärke genom en så 

kallad transfereffekt är väl belagt i åtskilliga studier och innebär att någon form av 

information eller varumärkeskunskap överförs från källan till varumärket. Transfereffekter 

hittas inom till exempel vertikal co-branding (Park, Jun & Shocker 1996), horisontell co-
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branding (Tasci & Guillet 2010), ursprungsmärkning (Rezvani et al., 2012) och celebrity 

endorsement (Spry, Pappu & Cornwell, 2011). Transfereffekter har konstaterats på 

sabbrörliga och varaktiga konsumtionsvaror från ett flertal produktkategorier och bekräftats 

påverka allt från köpintention (Rezvani et al., 2012) till varumärkeskapital (Yasin, Noor & 

Mohamad, 2007) och upplevd kvalitet (Tiwari och Singh 2012). 

 

Trots de mycket välbelagda transfereffekterna i andra produktkategorier, saknas forskning 

som utreder om varumärkeskunskap kan överföras också till ett marknadsfört bostadsobjekt. 

Samtidigt är taktiken flitigt praktiserad av mäklarfirmorna. Mer eller mindre varje 

bostadsannons i storstadsregionerna använder någon form av källa som skulle kunna 

generera en transfereffekt. En viktig marknadsföringsaspekt med dokumenterad effekt på 

konsumenter är alltså outforskad i en produktkategori som inte bara är privatekonomiskt 

utan även nationalekonomiskt kritisk. Att bostadsannonser ofta innehåller åtskilliga källor 

simultant – både platser och andra varumärken – gör dem till särskilt intressanta föremål för 

studier av transfereffekten. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån Kellers (2003) teorier om sekundära associationskällor testa 

om förekomsten av sekundära associationskällor i en bostadsannons påverkar objektets 

uppskattade värde.  

 

Uppsatsen utgår från två antaganden. Det första är att det yttersta syftet med annonserna 

rimligen är att gynna mäklarfirmornas resultat – genom ökad försäljningsomsättning, 

välbesökta visningar eller optimerade slutpriser. Följaktligen skulle de sekundära 

associationskällorna inte förekomma om de inte ansågs påverka konsumentens attityd 

positivt. Det andra antagandet är att principen om sekundära associationer är överförbar på 

bostäder. 

 

Är associationskällorna i annonserna till någon nytta för de mäklarfirmor som använder sig 

av dem? Eller betraktas annonser med och utan associationskällor som likvärdiga av 

konsumenten? Studiens frågeställning lyder:  

 

Har närvaron av varumärken och andra externa källor i en bostadsannons någon effekt på 

hur konsumenten värderar bostadsobjektet?  
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1.3 Avgränsningar 

I den här studien undersöks bostadsannonsers textelement. Bilderna utgör en viktig del i 

mäklarnas objektbeskrivningar och sekundära associationskällor förekommer i högsta grad 

även där. Studien undersöker inte vilka associationer som överförs till bostadsobjektet – 

bara om närvaron av dessa källor i marknadsföringen påverkar uppskattat värde i någon 

riktning. Endast bostadsannonser från försäljningobjekt belägna i Stockholmsområdet har 

använts i studien.  

 

1.4 Bakgrund 

Det låga utbudet och den höga efterfrågan på bostäder i storstadsregionerna har lett till 

accelererande bostadspriser (Boverket, 2015). Detta gäller inte minst i Stockholm, där 

kvadratmeterpriset i innerstaden har fördubblats under den senaste tioårsperioden 

(Andersson, 2015) och mer än var femte objekt säljs innan visning (SBAB:s 

Mäklarbarometer, 2015). Att köpa bostad är inte enbart ett rationellt val av hem. På dagens 

marknad är det lika mycket en investering och ett risktagande som en fråga om att hitta 

hemmet som speglar den personliga identiteten (Sundberg, 2014).  

 

Detta sammantaget skapar en utmanande situation både för bostadsspekulanten och 

mäklarbranschen. Möjligheterna och spelreglerna för marknadsföring är i konstant 

utveckling och internet har blivit den huvudsakliga kanalen för marknadsföring av bostäder. 

Hemnet.se är den överlägset största samlingssidan för utannonsering av försäljningsobjekt i 

Sverige med 2,6 miljoner besökare i veckan (Hemnet, 2015). Därifrån länkas intressenterna 

vidare till mäklarfirmornas egna hemsidor som används för att mer utförligt presentera 

objekten. Med stämningsskapande bilder, informativ fakta, grafik och målande texter 

beskrivs bostaden.  

 

I bostadsannonser på Stockholms bostadsmarknad har vi funnit i huvudsak tre typer av 

associationskällor: 1. Andra varumärken i form av installationer i lägenheten, till exempel 

vitvaror, 2. Andra varumärken i form av kommersiellt utbud i lägenhetens närhet, till 

exempel restauranger, 3. Det fenomen vi valt att kalla för aspirationsplatser som innebär 

omnämnande av värdeladdade platser utan geografisk koppling till bostaden (se Figur 1).  
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Figur 1. Sekundära associationskällor i bostadsannonser. Båsk och Uddenmyr, 2015. 

 

I brist på övrig forskning på svenska bostadsannonser finns ett antal kandidatuppsatser som 

belyser bostadsannonsens utformning och förekomsten av sekundära associationskällor. 

Pasanen (2008) har undersökt annonsernas utformning i text och bild de senaste 50 åren för 

att utröna på vilket sätt dessa speglar samhällets livsstilsvärden. Studien visar att de 

kommunikativa budskapen har ökat i annonserna under 2000-talet. Med större utrymme och 

fler bilder ges mer plats åt kulturella, sociala och ekonomiska trender (Pasanen, 2008). 

 

En liknande analys delas av Larsson Ekman (2010) som studerat bostadsannonsernas 

språkliga genrekonvetion. Syftet med objektsbeskrivningarnas texter är att väcka intresse 

hos läsaren och få bostaden att framstå som eftertraktad och unik. Beskrivningarna av 

bostaden och dess läge tenderar att vara värderande istället för neutral. Av närliggande 

element omnämns endast platser med hög status eller som anspelar på en viss typ av aktiv 

och eftertraktad livsstil. Utöver det obligatoriska innehållet i annonserna tillkommer ofta 

flera attribut som till exempel: utbud av service, kommunikationer, nöjen eller natur, ytskikt 

och utrustning och en beskrivning av målgruppen (Larsson Ekman, 2010). 
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Det som i marknadsföringssammanhang kallas målgrupp kan liknas vid språkvetenskapens 

“modelläsare” som studerats av Sjökvist (2013). Likformigheten i storstädernas 

bostadsannonser förutsätter att målgruppens preferenser och förförståelse är relativt 

homogen. Målgruppen framstår som urban, kapitalstark och trendmedveten – oavsett om 

lägenheten är en etta eller en trea. När omgivningen liknas vid San Francisco och konsten på 

bilderna har italienska texter får målgruppen antas vara bildad och berest (Sjökvist, 2013).  
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2. Teori 

 

2.1 Inledning 

Bostadsköp har oftare karaktären av ett konsumtionsbeslut än en investeringskalkyl 

(Englund, 2009) och är förknippat med flera typer av risker: ekonomiska, psykologiska och 

sociala. Bostaden blir därmed en högengagemangsprodukt vilket innebär en konsumenten 

tar sig tid att utvärdera alla attribut. Även om bostaden uppfyller ett grundläggande 

fysiologiskt behov är den samtidigt en transformativ produkt som ger oss positiva känslor av 

tillfredsställelse på ett högre plan. Motivet till köp är därför både rationellt och 

känslomässigt (Dahlén & Lange, 2011:363-374).  

 

Marknadsföring av högengagemangsprodukter bör innehålla mycket information, gärna 

aktivera kunden och ha en hög men trovärdig argumentationsstyrka (Dahlén & Lange, 

2011:363-374), vilket återspeglas i bostadsannonsens utformning. För 

högengagemangsprodukter krävs en förfinad användning av känslomässiga argument. De 

måste vara anpassade efter målgruppens livsstil och känslan ska passa deras identitet 

(Dahlén & Lange, 2011:374-377).  

 

Det mångbottnade risktagandet, köpmotiven, exklusiviteten och kulturella boendetrender 

gör hemmet till en komplex produkt. Marknadsföringen av bostäder har mer gemensamt 

med långsiktig varumärkeskommunikation än med säljinriktad produktreklam. Man kan se 

det som att bostaden “brandas” av mäklarna vid försäljning. Exempelvis återfinns ofta alla 

sex fasetter av Kapferers prisma för varumärkesidentitet i bostadsannonsen: fysik, 

personlighet, kultur, relation, reflektion och självbild (Kapferer, 2012:158).  

 

I den här uppsatsen hävdar vi att man i marknadsföringen kan se bostaden som ett 

varumärke. Utifrån det antagandet kommer teoridelen först gå igenom tidigare forskning på 

transfereffekten för att sedan ingående förklara Kellers teorier (2003) om 

varumärkeskunskap och sekundära associationskällor. Slutligen presenteras Sweeney och 

Soutars (2001) definition av uppskattat värde och hur detta kan mätas. Teoridelen avslutas 

med studiens hypotes. 
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2.2 Tidigare forskning 

En rad forskare har beskrivit varumärkeskunskapens rörliga och valutaliknande karaktär i 

olika marknadsföringssammanhang. Mot bakgrund av de huvudsakliga associationskällorna 

i bostadsannonser (se Figur 1) ligger forskning om transfereffekter inom horisontell co-

branding (varumärken i kombination), vertikal co-branding (ingrediensvarumärken) och 

effekter av ursprungsland närmast till hands att studera.  

 

2.2.1 Transfereffekter vid associationer till platser 

Platser kan liksom varumärken bära på varumärkeskapital. Papadopoulos (2004, refererad i 

Ashworth, Warnaby och Kavaratzis, 2015:230) parafraserar Aaker (1992) och definierar 

detta som “differentierande verkliga eller upplevda varumärkestillgångar eller -skulder 

länkade till en plats”. Li och Wyer (1994) har visat att information om ursprungsland kan 

påverka utvärderingen av en produkt, att konsumenter betraktar ursprungsland som ett 

produktattribut samt att angivet ursprung av konsumenten ses som en standard gentemot 

vilken produkten utvärderas. Associationer till länder har signifikant inverkan på hur en 

produkt uppfattas och kan, åtminstone då landet presenteras som ursprungsland, påverka 

betalningsvilja (Koschate-Fischer, Diamantopoulos & Oldenkotte, 2012), köpintention 

(Rezvani et al., 2012), upplevd kvalitet (Kalicharan, 2014), uppskattat värde (Hui & Lianxi, 

2002) och varumärkeskapital (Yasin, Noor & Mohamad, 2007). Hamzaoui och Merunka 

(2006) visade att inte bara ursprung utan också information om var en produkt designats 

eller tillverkats påverkar upplevd kvalitet. Det ska noteras att information gällande 

exempelvis tillverkningsland knappast är identiskt med en angiven aspirationsplats i en 

bostadsannons – informationen är dock i båda fall en associationskälla till landets eller 

stadens eventuella upparbetade varumärkeskapital i konsumentens medvetande. Produkterna 

på vilka dessa transfereffekter studerats har till exempel varit datorer och armbandsur (Li & 

Wyer, 1994), bilar och tv-apparater (Hamzaoui & Merunka, 2006) och vin (Balestrini & 

Gamble, 2006).  

 

 

2.2.2 Transfereffekter vid vertikal och horisontell co-branding 

Att marknadsförda ingrediensvarumärken, vertikal co-branding, har effekt på konsumenters 

utvärdering av en produkt samt upplevd prestation hos produktattribut har konstaterats av 

bland annat Park, Jun och Shocker (1996). Desai och Keller (2002) konstaterar att 
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marknadsförda ingrediensvarumärken kan öka ett värdmärkes varumärkeskapital, 

åtminstone på kort sikt. Ingrediensvarumärkens inverkan på flera dimensioner av 

värdmärkets varumärkeskunskap har påvisats av Tiwari och Singh (2012), bland annat på 

brand esteem och upplevd kvalitet. McCarthy och Norris (1999) menar att 

konkurrensfördelar från ingrediensvarumärken främst finns att hämta hos ”moderate-quality 

host brands” och att eventuella nyttor för värdmärken i premiumsegment kräver en 

ensamrätt till ingrediensen som därmed blockerar samma ingrediens för konkurrenter.  

 

Tasci och Guillet (2010) har studerat överföring av kundbaserat varumärkeskapital vid 

horisontell co-branding inom hotell- och restaurangbranschen. I ett kvasiexperiment med 

inomindividsdesign undersöktes effekten av påhittade allianser mellan verkliga hotell och 

co-brands i dimensionerna kännedom, image, kvalitet, kundvärde, varumärkesvärde 

(möjlighet till premiumprissättning) samt lojalitet. Ett t-test visade på positiva effekter på 

kundbaserat varumärkeskapital för båda parter i alliansen under förutsättning att 

kompatibilitet (fit) rådde mellan dem. Vidare fann forskarparet att restauranger, vars 

kärnprodukt fyller ett lika grundläggande behov som hotell, kompletterade hotellen bättre än 

till exempel spa-anläggningar och kaféer. 

 

Sammanfattningsvis finns alltså omfattande forskning om transfereffekter på såväl 

snabbrörliga som varaktiga konsumtionsvaror: det finns gott om stöd för påståendet att 

varumärkeskapital kan överföras från en associationskälla till en produkt eller ett 

varumärke. Specifikt saknas dock tidigare forskning som studerar om varumärkeskapital 

kan överföras från varumärken eller platser till ett marknadsfört bostadsobjekt. 

 

2.3 Varumärkeskunskap och värdet av varumärkeskapital 

Dahlén & Lange (2011:103) beskriver i en generaliserad mikromålkedja stegen av 

kommunikationseffekter som påverkar konsumenten till ett köpbeslut: 1. Kategoriintresse, 

2. Varumärkeskännedom, 3. Varumärkesattityd, 4. Köpintention. Kännedomen ger kunskap 

som sedan skapar en attityd till varumärket, dessa sammantaget kallar Keller (1993) för 

varumärkeskunskap. Keller (2003) definierar begreppet som “den personliga betydelsen av 

ett varumärke lagrat i konsumentens medvetande, det vill säga all deskriptiv och 

utvärderingsrelaterad information”. Keller (2003) listar åtta nyckeldimensioner: 
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1. Kännedom: kategoriidentifikation och behov som tillfredsställs 

av varumärket. 

2. Attribut: deskriptiva kännetecken som karaktäriserar varumärket 

– antingen konkreta produktrelaterade eller mer abstrakta. 

3. Nyttor: Värderingar och antaganden som konsumenter kopplar 

till varumärkets produktattribut (funktionella, symboliska och 

erfarenhetsmässiga efter köp).  

4. Images: Visuell information, konkret eller abstrakt.  

5. Tankar: Kognitiv respons till all varumärkesrelaterad 

information.  

6. Känslor: Känslomässig respons till all varumärkesrelaterad 

information. 

7. Attityder: Den övergripande bedömningen och utvärderingen av 

all varumärkesrelaterad information. 

8. Erfarenheter: Köp och konsumtionsbeteende, samt alla annan 

varumärkesrelaterad användning. 

 

Det är varumärkeskunskapen som Keller (1993) menar lägger grunden för 

varumärkeskapital. Varumärkeskapital kan ses som en uppsättning tillgångar och skulder 

som kan addera och subtrahera värde i form av till exempel kännedom, upplevd kvalitet och 

associationer (Aaker, 1992). Keller (1993) använder begreppet kundbaserat 

varumärkeskapital, vilket definieras som ”differentieringseffekten som 

varumärkeskunskapen har på konsumenternas respons på marknadsföring av ett 

varumärke”. Det vill säga skillnad i beteende, känslor eller attityd som ett varumärke 

skänker en produkt.  

 

Källan till varumärkeskunskap och varumärkeskapital är egal – associationerna kan komma 

från marknadsföringen eller någon annan källa. Det viktiga är hur gynnsamma, starka och 

unika associationerna är, samt hur de i kombination med kännedom påverkar konsumentens 

beteende (Keller, 1993).  
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Figur 2. Överförbara dimensioner av varumärkeskunskap. Keller, 2003. 

 

 

2.4 Sekundära associationskällor – en genväg till varumärkeskapital 

Ett effektivt sätt att påverka de olika dimensionerna av konsumenters varumärkeskunskap är 

genom att låna varumärkeskunskap från andra. Keller (2003; 2005) presenterar en holistisk 

modell som samlar och beskriver de vanligaste källorna till extern varumärkeskunskap och 

hur de kan användas. Han kallar denna varumärkeskunskap för sekundära associationer och 

beskriver konceptet som en effektiv genväg till varumärkeskapital på en marknad präglad av 

snabbare förändringar, smartare konsumenter och avtagande effekter av traditionell 

marknadsföring. Sekundära associationer kan förklaras som varumärkeskunskap hämtad 

från externa källor i syfte att förändra konsumentens bild av ett varumärke. Rätt använda 

kan dessa källor skapa starka, gynnsamma och unika associationer samt bidra till önskad 

varumärkeskunskap och i förlängningen ökat varumärkeskapital (Keller, Apéria & 

Georgson, 2013:170). Keller (2003) delar in källorna i fyra huvudkategorier: andra 

varumärken, platser, människor samt övrigtkategorin ”things”. 
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Figur 3. Sekundära källor till varumärkeskunskap. Keller, 2003. 

 

Den övergripande poängen, oavsett källa, är att kapitalisera på redan upparbetat 

varumärkeskapital och på så vis minska kostnaden för att arbeta upp motsvarande 

varumärkeskapital själv. Teoretiskt sett kan vilken sorts kunskap som helst överföras från en 

källa till ett varumärke. En eventuell överföring sker i konsumentens medvetande, och 

förutsätter att konsumenten, medvetet eller omedvetet, drar slutsatsen att associationerna 

som gäller för källan också gäller för varumärket. Keller (2003) pekar ut tre faktorer som 

särskilt viktiga att för att förutsäga en källas effektivitet: 

 

1. Kunskap om källan. Denna är nödvändig men inte tillräcklig för att 

varumärkeskunskap ska överföras. 

2. Kunskapens meningsfullhet. Hur meningsfull och relevant kommer 

kunskapen om källan att uppfattas i relation till varumärket? 

3. Kunskapens överförbarhet. Förutsatt att någon meningsfull kunskap 

existerar, hur överförbar är den och i vilken utsträckning kommer den 

att smitta av sig på varumärket? 
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Överlag tenderar känslor att ha större överförbarhet än mer konkreta associationer, som av 

konsumenten kan uppfattas som alltför knutna till källan (Keller, Apéria & Georgson 

2013:173).  

 

2.5 Varumärkeskapital och uppskattat värde 

Den positiva effekten från associationskällor kan som tidigare nämnts framträda som ökat 

varumärkeskapital. I den här studien väljer vi att mäta effekten genom uppskattat 

kundvärde. Uppskattat kundvärde anses av flera forskare vara den viktigaste grundpelaren i 

varumärkeskapitalet (Netemeyer et al. 2004). Zeithaml (1988:14) definerar uppskattat 

kundvärde som “konsumentens övergripande bedömning av produktens nytta baserat på 

iakttagelser om vad som fås och vad som ges”. Men kundvärde är inte enbart en trade-off 

mellan funktionella nyttor och pris. Sweeney och Soutar (2001) ser uppskattat kundvärde 

som ett multidimensionellt begrepp bestående av olika komponenter som i hög grad 

förklarar konsumentens attityd, köpintention och beteende. Med fokus på varaktiga 

konsumtionsvaror i en retailkontext – studerat både före och efter köp – har de utvecklat ett 

index, en multipel indikator, för att mäta uppskattat värde baserat på fyra dimensioner 

(Sweeney & Soutar, 2001): 

  

1. Emotionell värde: Nyttan erhållen från känslor eller den 

känsloladdade situation som produkten genererar. 

2. Socialt värde: Nyttan erhållen från produktens förmåga att förbättra 

självskattningen i den sociala kontexten. 

3. Kvalitet: Nyttan erhållen från produktens uppskattade kvalitet och 

antagna prestanda. 

4. Pris: Nyttan erhållen från produkten avhängt dess kortsiktiga och 

långsiktiga kostnader. 

  

Styrkan av de olika värdedimensionerna beror på typen av produkt (tänk- eller kännprodukt) 

och vilken form av utvärdering som kunden ska göra (köpa eller inte köpa/välja mellan olika 

varumärken), men alla fyra är delaktiga i skapandet av beteende och attityd. Den 

emotionella dimensionen är viktigast för att förutspå köpintention, medan antaganden om 

kvalitet framför allt återspeglar konsumentens tankar om vilka eventuella problem 
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produkten skulle kunna ha. Kvalitet och känslor tillsammans är de som bäst förklarar 

konsumentens inställning till produkten (ibid.). 

 

Sweeney och Soutars (2001) så kallade PERVAL-skala lämpar sig för den komplexa 

produkt som bostaden utgör, där både funktionella, sociala och emotionella värden spelar 

stor roll vid utvärdering. Dimensionerna kan i den här studien dessutom tillföra information 

om vilken typ av associationer som eventuellt överförs till bostadsobjektet.  

 

Sammantaget skulle ökat uppskattat värde kunna få bostadsspekulanten att gå på visningen 

och ha en mer positiv inställning till både objektet och marknadsföringen. I metodkapitlet 

utvecklas hur PERVAL-skalan anpassats till bostadskontexten och undersökningens syfte. 

 

2.6 Hypotes 

Mot bakgrund av ovanstående teorier mynnar studiens frågeställning ut i en dubbelsidig 

hypotesprövning enligt följande: 

 

H1 = Förekomsten av sekundära associationskällor i bostadsannonsers texter påverkar det 

uppskattade värdet av bostadsobjekt i någon riktning 

 

H0 = Förekomsten av sekundära associationskällor i bostadsannonsers texter påverkar inte 

det uppskattade värdet av bostadsobjekt 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

Kellers teorier om hur varumärkeskunskap kan överföras från sekundära associationskällor, 

appliceras här på marknadsföring av bostäder. I ett hypotesprövande kvasiexperiment utfört 

med en modifierad version av PERVAL-skalan (Sweeney & Soutar 2001), testades om den 

oberoende variabeln sekundära associationskällor påverkar den beroende variabeln 

uppskattat värde. 

 

3.2 Experiment   

Studien genomfördes som ett kvasiexperiment via en tvådelad webbenkät som 

randomiserades till experimentgrupp och kontrollgrupp. För att isolera den oberoende 

variabeln, sekundära associationskällor, användes åtta utvalda citat från verkliga 

objektsbeskrivningar. Dessa utgjorde de stimuli som experimentgruppen exponerades för. 

Kontrollgruppen exponerades för motsvarande texter där associationskällorna raderats eller 

ersatts med generiska beskrivningar. De två grupperna, som exponerats för olika texter, fick 

sedan svara på sex påståenden som tillsammans utgjorde ett konstrukt för uppskattat värde. 

Dessa påståenden var identiska för experiment- respektive kontrollgrupp och refererade till 

bostadsobjektet som helhet. Respondenterna informerades inte om studiens syfte.  

 

3.2.1 Sekundära associationskällor och val av bostadsannonser 

Enligt Keller (2003) kan de sekundära associationskällorna delas upp i fyra huvudgrupper: 

1. Andra varumärken, 2. Platser, 3. Människor, 4. Övriga källor (events, högre syften och 

tredjepartsförespråkare). Under perioden 2015-06-27 till 2015-07-10 genomfördes 

sökningar på Hemnet.se efter bostäder i Stockholmsområdet. Ett femtiotal bostadsannonser 

genomlästes för att studera konventioner i mäklarnas bruk av externa källor. 

Ingrediensvarumärken och externa varumärken var vanligast förekommande, följt av 

aspirationsplatser. Det vill säga varumärken på installationer i bostaden och varumärken på 

kommersiella inrättningar i omgivningen, samt platser utan geografisk koppling till 

bostaden (se Figur 1).  
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Figur 4. Skärmklipp av objektsbeskrivning från en mäklarsida. Beskrivningen innehåller sekundära 

associationskällor som Ipad, Lappvattnets snickeri och Smeg.   

 

 

För att källans associationer ska kunna överföras till bostaden måste respondenten: 1. Ha 

kunskap om källan, 2. Uppleva källans associationer som meningsfulla i relation till 

bostaden, 3. Kunna överföra associationerna (Keller, 2003). Av den anledningen valdes 

annonser med externa källor som bedömdes som välkända för genomsnittskonsumenten i 

Stockholm, för att åtminstone passera Kellers första kriterium för överföring. De åtta citaten 

fördelades på typen av associationskällor enligt följande: fyra innehöll 

ingrediensvarumärken, tre externa varumärken och en aspirationsplats.  

 

Dessa textstycken manipulerades genom att associationskällorna antingen exkluderades eller 

ersattes med generiska beskrivningar; namnet på en specifik restaurang ändrades till 

“restaurang”, varumärken på vitvaror plockades bort och så vidare. När varumärken på 

utbud i omgivningen generaliserades, kontrollerades att bostadens placering ändå framgick 

för kontrollgruppen – detta för att inte områdesangivelsen skulle påverka resultaten. Några 

av citaten är ihopsatta av två textdelar från samma annons för att ge respondenterna 

tillräckligt med information för att kunna svara på påståendena. Största vikt lades vid att få 
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de manipulerade citaten att kännas äkta och okonstlade, vilket i vissa fall krävde mindre 

språkliga korrigeringar. Nedan följer alla åtta citat från enkäten med förklaring.  

 

ID Stimulus experimentgrupp Stimulus kontrollgrupp Förklaring 

1 “Ett sällsynt tillfälle att förvärva en 

modern våning i New York-tappning, 

högt belägen i arkitektritad fastighet 

byggd 2006, med stora 

panoramafönster och balkonger i två 

väderstreck.” 

“Ett sällsynt tillfälle att förvärva en 

modern våning, högt belägen i 

arkitektritad fastighet byggd 2006, med 

stora panoramafönster och balkonger i 

två väderstreck.” 

 

Aspirationsplats. 

 

Källa 

exkluderad. 

2 “Lyxigt badrum med golvvärme och 

kakel och marmormosaik från Franska 

kakelbutiken. Platsbyggt Villeroy & 

Boch-badkar med plats för två 

personer. Vägghängd toalett. Dold 

bakom skåpsluckor finns en 

kombinerad tvättmaskin/torktumlare. 

Elektrisk handdukstork. Samtliga 

blandare är inbyggda och från Vola.” 

“Lyxigt badrum med golvvärme och 

kakel och marmormosaik. Platsbyggt 

badkar med plats för två personer. 

Vägghängd toalett. Dold bakom 

skåpsluckor finns en kombinerad 

tvättmaskin/torktumlare. Elektrisk 

handdukstork. Samtliga blandare är 

inbyggda.” 

 

Ingrediens- 
varumärken. 
 
Källor 

exkluderade. 

3 “Fantastisk välplanerad trea med stor 

balkong och walk in closet. Inbyggt 

högtalarsytem som styrs från den 

vägghängda Ipaden. Vackert 

vardagsrum och kök med öppen 

planlösning." 

“Fantastisk välplanerad trea med stor 

balkong och walk in closet. Inbyggt 

högtalarsytem som styrs från den 

vägghängda surfplattan. Vackert 

vardagsrum och kök med öppen 

planlösning." 

Ingrediens- 
varumärke. 
 
Källa 

generaliserad. 
 
 

4 “Underbart, platsbyggt kök med bra 

arbetsytor och gott om 

förvaringsutrymme. Köksluckor av 

ask, köksbänk av kalksten och 

stänkskydd av glas. Köksgolv av 

kalksten. I köket finns induktionshäll 

från Gorenje, ugn från Smeg, 

integrerad diskmaskin från Gram samt 

exklusiv kyl/frys från Smeg. Infällda 

spotlights med dimmer i taket.” 

 “Underbart, platsbyggt kök med bra 

arbetsytor och gott om 

förvaringsutrymme. Köksluckor av ask, 

köksbänk av kalksten och stänkskydd av 

glas. Köksgolv av kalksten. I köket 

finns induktionshäl, ugn, integrerad 

diskmaskin samt exklusiv kyl/frys. 

Infällda spotlights med dimmer i taket.” 

 

Ingrediens- 
varumärken. 
 
Källor 

exkluderade. 

5 “Lägenheten, som är i allra bästa 

skick, innefattar en ljus och luftig 

sällskapsdel med vardagsrum, kök och 

matrum i öppen lösning. Perfekt läge 

med närhet till allt som kan önskas av 

“Lägenheten, som är i allra bästa skick, 

innefattar en ljus och luftig sällskapsdel 

med vardagsrum, kök och matrum i 

öppen lösning. Perfekt läge med närhet 

till allt som kan önskas av 

Externa 

varumärken. 
 
Källor 

generaliserade. 
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kommunikationer, nöjen och 

bekvämligheter. I fastigheten ligger en 

av Söders favoriter i form av 

restaurang Pelikan, och i direkt närhet 

ligger såväl Nytorget med Urban Deli 

och Nytorget 6 som Katarina Bangata 

med mysiga Bondens marknad på 

söndagar.” 

kommunikationer, nöjen och 

bekvämligheter. I fastigheten ligger en 

av Söders favoritrestauranger, och i 

direkt närhet ligger Nytorgets utbud av 

restauranger och barer samt Katarina 

Bangata med sin mysiga 

söndagsmarknad.” 

 

 
Ihopklippt citat. 

6 “Köket är från märket SieMatic med 

spotlights i taket, all maskinell 

utrustning från Miele. Öppen och 

trevlig planlösning med kök och 

vardagsrummet. Genomgående vacker 

vitlaserad enstavsparkett i ek. 

Badrummet är elegant och stilrent med 

helkaklade vita väggar och golv i 

klassiskt italienskt Carrara marmor.”    

“Köket har spotlights i taket. Öppen och 

trevlig planlösning mellan kök och 

vardagsrum. Genomgående vacker 

vitlaserad enstavsparkett i ek. 

Badrummet är elegant och stilrent med 

helkaklade vita väggar och golv i 

klassisk marmor.” 

Ingrediens- 
varumärken. 
“Italiensk” kan 

också ses som 

aspirationsplats. 
 
Källor 

exkluderade. 

7 “Genomgående fiskbensparkett i 

samtliga rum, väggarna är målade vita. 

Lägenheten är charmig och bjuder på 

fina detaljer såsom generös takhöjd, 

breda speglade dörrfoder & 

fönsternischer, golvlister, takrosetter, 

pardörrar etc. Inom tre minuter finns 

tre gym, SATS, World Class samt Puls 

och Träning över gatan.” 

“Genomgående fiskbensparkett i 

samtliga rum, väggarna är målade vita. 

Lägenheten är charmig och bjuder på 

fina detaljer såsom generös takhöjd, 

breda speglade dörrfoder & 

fönsternischer, golvlister, takrosetter, 

pardörrar etc. Inom tre minuter finns tre 

gym.” 

 

Externa 

varumärken. 
 
Källor 

exkluderade.  

 
Ihopklippt citat. 

8 "Välkommen till denna charmiga tvåa 

i Röda bergen med genomgående 

stilrena materialval och maximal 

komfort. I det stora vardagsrummet 

ryms det plats för både soffmöblemang 

och matplats. Fönstret sprider ett 

härligt ljus över rummet och vy över 

grönska. Trevligt läge nära flertalet 

populära restauranger, caféer, butiker 

och uteställen. Värt att nämna är 

välbesökta Mellqvist Café och Bar, 

Raw Sushi & Grill, prisbelönta Xoko 

och Restaurang Marco’s som ligger i 

föreningens fastighet." 

"Välkommen till denna charmiga tvåa i 

Röda bergen med genomgående stilrena 

materialval och maximal komfort. I det 

stora vardagsrummet ryms det plats för 

både soffmöblemang och matplats. 

Fönstret sprider ett härligt ljus över 

rummet och vy över grönska. Trevligt 

läge nära flertalet populära restauranger, 

caféer, butiker och uteställen." 

 

Externa 

varumärken. 

“Prisbelönt” kan 

också ses som 

tredjeparts- 

förespråkare. 
 
Källor 

exkluderade. 

 

Tabell 1. Originalcitaten som visades för experimentgruppen och de manipulerade, utan sekundära 

associationskällor, som visades för kontrollgruppen. 
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3.2.2 Enkätdesign och frågeformuleringar  

Studiens frågeställning operationaliserades genom multipla indikatorer som respondenterna 

fick utvärdera på en sjugradig Likertskala. Likertskalan är den vanligaste skalan vid 

attitydmätningar (Ejlertsson, 2009:91) och bygger på att respondenterna får utvärdera 

påståenden. Dessa kan ställas upp antingen individuellt eller summerat (Schmidt & 

Hollensen, 2006:121).  

 

Attityder och beteende måste alltid mätas med ett flertal indirekta indikatorer eftersom de 

inte är direkt kvantifierbara. Med multipla indikatorer minskar risken för att resultatet färgas 

av att några individer missuppfattar eller feltolkar en specifik fråga/påstående (Bryman & 

Bell, 2013:167-169). Enkätens påståenden utgjorde ett summativt index som presenterades 

samlat men randomiserat efter varje annonscitat. Svarsalternativet “instämmer inte alls” 

gavs värdet 1 och svarsalternativet “instämmer helt” gavs värdet 7.  

 

Med utgångspunkt i Sweeney och Soutars (2001) PERVAL-skala gavs uppskattat värde en 

operationell definition utifrån dimensionerna känslomässigt värde, socialt värde samt 

kvalitet.  

 

 

 

Dimension av 

uppskattat 

värde 

Sweeney och Soutars (2001) 

PERVAL-skala 

Enkätens index med 

påståenden  

Känslomässigt 

värde 
Är något jag skulle tycka om                      
Är något jag skulle vilja använda                
Är något jag skulle känna mig 

avslappnad med att använda    
Skulle få mig att må bra                   
Skulle ge mig nöje     

1. Den här lägenheten känns attraktiv. 

2. Den här lägenheten skulle kännas 

bra att bo i. 

Socialt värde Skulle hjälpa mig att känna mig 

accepterad 
Skulle inverka positivt på hur jag 

uppfattas 
Skulle göra ett gott intryck på andra  
Skulle ge ägaren bekräftelse 

3. Den här lägenheten ger ägaren social 

status. 

4. Med den här lägenheten kan man 

imponera på andra människor. 
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Kvalitet Har en jämn kvalitet                        
Är välgjord                            
Har en acceptabel kvalitet     
Är inte välgjord (spegelvänd)   
Kommer inte hålla länge (spegelvänd)                      
Fungerar pålitligt   

5. Den här lägenheten har en standard 

utöver det vanliga. 

6. Den här lägenheten erbjuder ett 

boende med hög kvalitet.  

Pris Är rimligt prissatt 
Erbjuder valuta för pengarna                   
Är en bra produkt i relation till priset 
Är billig 

Dimensionen ej tillämpbar. 

 

Tabell 2. Enkätens frågebatteri efter anpassning och förenkling av PERVAL-skalan.             

 

Eftersom citaten saknade explicit prisinformation exkluderades PERVAL-skalans 

prisdimension. Skalans påståenden anpassades efter kontexten med ord och uttryck som 

används i bostadssammanhang. Med risk för en utmattningseffekt reducerades antalet 

påståenden till totalt sex (se Tabell 2). En utvärderad omarbetning av PERVAL-skalan 

(Walsh et al., 2014) har bekräftat att antalet indikatorer kan kortas ner till så få som åtta 

(inräknat prisdimensionen) med bibehållen hög validitet i varje dimension. 

 

Enkäten inleddes med en kort instruktion till respondenterna med en presentation av 

upplägget. Därefter följde de åtta citaten tillsammans med frågebatteriet. Slutligen ställdes 

ett antal demografiska frågor. 

 

 3.3 Urval och rekrytering 

Vem som helst ur befolkningen kan ses som en presumtiv köpare av bostad i Stockholm. 

Intentionen med urvalet var därför att spegla befolkningen, även om tonvikt lades på 

Stockholmsboende eftersom dessa kan tänkas ha kännedom om de lokala 

associationskällorna som testas. Ett bekvämlighetsurval om 203 respondenter rekryterades 

genom delning av enkätlänken på sociala medier och mejlutskick till studenter på 

företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Undersökningsdeltagarna 

fördelades slumpmässigt till två ekvivalenta grupper, experimentgrupp och kontrollgrupp. 

Majoriteten av respondenterna rekryterades i Stockholmsområdet och fördelar sig enligt 

tabellen nedan.  
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  Totalt Experimentgrupp Kontrollgrupp 

 
n 

  
203 

 
106 

 
97 

Ålder (M)  36,87 35,15 38,74 

Ålder (s)  11,82 10,25 13,13 

Ålder variationsbredd  56 50 55 

Kön (% kvinnor/män)  68/32 71/29 65/35 

     

Folkskola (%)  0 0 0 

Grundskola (%)  0 0 0 

Gymnasium < 3år (%)  2,46 2,83 2,06 

Gymnasium > 3år (%)  5,91 7,54 4,12 

Eftergymnasial < 3 år (%)  18,71 18,86 18,55 

Eftergymnasial > 3 år (%)  66,99 65,09 69,07 

Forskarutbildning (%)  4,43 3,77 5,15 

Okänt (%)  1,47 1,88 1,03 

 

Tabell 3. Urvalets demografi. 

 

3.4 Analysmetod 

Data från de två grupperna analyserades med t-test för oberoende mätningar. Skillnader i 

gruppernas medelvärden signifikanstestades på två nivåer: dels på det samlade konstruktet 

uppskattat värde, dels per dimension, det vill säga emotionellt värde, socialt värde och 

kvalitet. Alla åtta citat behandlades separat eftersom de har olika innehåll och typer av 

associationskällor. 

 

3.5 Metoddiskussion 

Studiens reliabilitet utvärderas efter i vilken mån mätningarna och måtten är pålitliga och 

följdriktiga. Stabilitet är en viktig faktor i den sammantagna bedömningen av reliabiliteten 

(Bryman & Bell, 2013:170-172). Skulle en repetition av studien, på samma grupp individer, 

ge ett liknande resultat? Eftersom vi studerar människors kunskap om – och associationer 

till – olika objekt kan dessa självklart ändras över tid. Men satt i ett kortare tidsperspektiv 

bör de valda multipla indikatorerna vara så tydliga att de ger tillförlitliga svar. Detta sitter 

samman med den interna reliabiliteten, att de olika indikatorerna/påståendena är relaterade 

till samma dimension enligt PERVAL-skalan (Sweeney & Soutar 2001). 
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Mäter studien det som den utgör sig för att mäta? För intern validitet krävs kontroll över den 

oberoende variabeln (Bryman, 2013:173-175). Är det de sekundära associationskällorna 

som påverkar uppskattat värde, eller finns en mellanliggande variabel? Sannolikheten finns 

att respondenterna har liknande associationer till de generiska ersättningsorden “restaurang” 

eller “surfplatta”, som till de specifika varumärkena. Båda kan ge sekundära associationer, 

men det vi söker är skillnaden mellan det generella och det specifika, där det senare har ett 

potentiellt upparbetat varumärkeskapital i undersökningsdeltagarnas medvetanden. Den 

demografiska representationen i kontrollgruppen jämfördes med experimentgruppen och 

båda var likvärdiga – inga störande variabler beträffande ålder, kön eller utbildning fanns i 

grupperna. 

 

Den externa validitet beskriver i vilken utsträckning studiens resultat kan översättas till den 

praktiska verkligheten, det vill säga generaliserbarhet. Eftersom studien är ett 

kvasiexperiment med bekvämlighetsurval, speglar inte stickprovet populationen perfekt. 

Kvinnor var överrepresenterade och utbildningsnivån var högre än i populationen. Detta 

behöver dock inte vara en nackdel utan kan rentav spegla en typisk bostadsspekulant i 

Stockholm bättre än ett randomiserat stickprov. Detta tillsammans med stickprovets storlek 

gör att resultatet kan anses generaliserbart, framför allt satt i sitt sammanhang med tidigare 

studier av transfereffekter på varumärken. Att citaten är tagna från verkliga bostadsannonser 

ökar också den externa validiteten. 

 

I en större studie med mer tid vore det önskvärt att addera en kvalitativ ansats, som 

djupintervjuer med bostadsspekulanter. Det skulle ge respondenterna bättre möjligheter att 

beskriva och sätta ord på den attitydförändring som eventuellt sker med närvaron av 

sekundära associationskällor. 
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4. Resultat och analys 

 

4.1 Inledning 

Tvåsidiga t-test för oberoende mätningar visade att nollhypotesen kunde förkastas för tre av 

studiens åtta citat vid en alfanivå på (α = ,05). Två av dessa citat genererade en positiv 

effekt, medan ett genererade en negativ effekt. Data analyserades både på konstrukt och per 

dimensionsnivå, där den senare inte avslöjade några latenta signifikanser. Effektstyrkan 

uppmättes som högst till liten (d = ,327) på konstruktnivå och måttlig (d = ,525) på 

dimensionsnivå. Både i experimentgruppen och kontrollgruppen hade samtliga citat utom ett 

medelvärden på över 4 på Likertskalan. Respondenterna instämde alltså i huvudsak till de 

påståenden som gavs.  

 

4.2 Analys på konstrukt 

På konstruktet uppskattat värde hade sekundära associationskällor effekt på tre av studiens 

åtta citat, varav två gav positiv effekt och ett gav negativ effekt. Genom t-test för oberoende 

mätningar påvisades signifikant effekt för citat 1, citat 5 och citat 6. Det sjätte citatet som 

innehöll associationskällorna SieMatic, Miele och italienskt Cararra-marmor uppvisade 

studiens starkaste positiva effekt (p = ,020) följt av citat 1 (p = ,029) med associationskällan 

New York. Citat 5 genererade däremot en negativ effekt (p = ,044) med associationskällorna 

Pelikan, Urban Deli, Nytorget 6 och Bondens marknad. Vid beräkning av Cohens d 

uppmättes som högst liten effektstyrka och detta för citat 6 (d = ,327). 

 

Resultaten för uppskattat värde redovisas i Tabell 4. Medelvärden i tabellen har dividerats 

efter sammanräkningen och representerar den faktiska poängen på den sjugradiga 

Likertskalan. 
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Stimulus Experimentgrupp  

(n = 106) 
 Kontrollgrupp  

(n = 97) 

 

x̄ skillnad   p-värde Cohens d 

 x̄ s  x̄ s    

1. Ett sällsynt tillfälle att... 5,519 1,203  5,156 1,15 ,363 ,029 ,308 

2. Lyxigt badrum med... 4,739 1,303  4,73 1,239 ,009 ,961  

3. Fantastisk välplanerad trea... 4,442 1,248  4,672 1,306 -,23 ,202  

4. Underbart, platsbyggt kök... 4,788 1,293  4,723 1,214 ,064 ,715  

5. Lägenheten, som är i allra... 4,049 1,279  4,402 1,201 -,353 ,044 -,284 

6. Köket är från/har spotlights... 4,7 1,361  4,294 1,103 ,406 ,02 -,327 

7. Genomgående fiskbens... 4,137 1,301  4,225 1,263 -,088 ,624  

8. Välkommen till denna... 3,651 1,205  3,708 1,252 -,057 ,742  

 

Tabell 4. Resultat på konstruktet uppskattat värde.  

 

 

4.3 Analys på dimensioner 

Genom t-test för oberoende mätningar mättes också signifikansen på konstruktets tre 

dimensioner: känslomässig nytta, social nytta och kvalitet. Inga latenta signifikanser dolde 

sig på denna nivå – signifikanta dimensioner förekom endast i signifikanta konstrukt. 

Däremot avslöjade dimensionerna att poängen var ojämnt fördelade inom konstrukten. Citat 

6, som innehöll associationskällorna SieMatic, Miele och italienskt Cararra-marmor fick till 

exempel likvärdig signifikans i social dimension och kvalitetsdimension, men ingen 

signifikans i känslodimensionen. I citat 1 med associationskällan New York var däremot 

känslodimensionen den enda som var signifikant. Citat 5 med associationskällorna Pelikan, 

Urban Deli, Nytorget 6 och Bondens marknad fick sin negativa signifikans i den sociala 

dimensionen och kvalitetsdimensionen. Vid beräkning av Cohens d uppmättes som högst 

måttlig effektstyrka, och detta i den känslomässiga dimensionen på citat 1 (d = ,525).  

 

Resultaten för dimensionerna redovisas i Tabell 5. Medelvärden i tabellen har dividerats 

efter sammanräkningen och representerar den faktiska poängen på den sjugradiga 

Likertskalan. 
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Stimulus Dimension Experimentgrupp  Kontrollgrupp x̄ skillnad   p-värde Cohens d 

 

  x̄ s  x̄ s    

          

1. Ett sällsynt tillfälle att... Känsla 5,722 1,696  4,887 1,455 ,835 ,0002 ,525 

 Social 5,632 1,304  5,299 1,419 ,333 ,084  

 Kvalitet 5,203 1,419  5,284 1,237 -,081 ,653  

          

2. Lyxigt badrum med golv... Känsla 4,462 1,486  4,727 1,325 -,265 ,181  

 Social 4,632 1,501  4,366 1,482 ,266 ,206  

 Kvalitet 5,123 1,439  5,098 1,346 ,025 ,900  

          

3. Fantastisk välplanerad trea... Känsla 4,533 1,411  4,701 1,426 -,168 ,401  

 Social 4,392 1,436  4,613 1,530 -,222 ,289  

 Kvalitet 4,401 1,258  4,701 1,361 -,300 ,105  

          

4. Underbart, platsbyggt kök... Känsla 4,736 1,512  4,727 1,331 ,009 ,964  

 Social 4,580 1,477  4,588 1,383 -,007 ,970  

 Kvalitet 5,047 1,323  4,856 1,339 ,192 ,307  

          

5. Lägenheten, som är i allra... Känsla 4,486 1,551  4,608 1,553 -,122 ,575  

 Social 4,142 1,427  4,557 1,463 -,415 ,042 -,287 

 Kvalitet 3,519 1,311  4,041 1,286 -,522 ,005 -,401 

          

6. Köket är från/har spot... Känsla 4,646 1,491  4,474 1,304 ,172 ,373  

 Social 4,604 1,438  4,103 1,317 ,501 ,012 ,363 

 Kvalitet 4,849 1,489  4,304 1,270 ,545 ,005 ,393 

          

7. Genomgående fiskbens... Känsla 4,585 1,489  4,541 1,357 ,044 ,827  

 Social 4,038 1,385  4,108 1,413 -,071 ,720  

 Kvalitet 3,788 1,357  4,026 1,372 -,238 ,216  

          

8. Välkommen till denna... Känsla 4,005 1,476  4,113 1,552 -,109 ,611  

 Social 3,651 1,333  3,541 1,306 ,110 ,555  

 Kvalitet 3,297 1,280  3,469 1,350 -,172 ,354  

 

 

Tabell 5. Resultat per konstruktets underliggande dimensioner. 
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4.4 Summering av resultat 

Alternativhypotesen, att förekomsten av sekundära associationskällor i bostadsannonsers 

texter påverkar det uppskattade värdet av bostadsobjekt, visade sig ha stöd i tre av de åtta 

citaten. Dessa citat tillsammans representerade alla de typer av sekundära associationskällor 

som studien testade: externa varumärken, ingrediensvarumärken och aspirationsplatser. I 

fem av citaten påvisades ingen signifikans. I dessa citat finns ingen statistiskt säkerställd 

skillnad i medelvärdena mellan grupperna. Detta kan bero på bristande varumärkeskunskap, 

divergent varumärkesattityd inom stickprovet (där svaren tar ut varandra) eller dålig 

passform till bostadsobjektet. Frånvaron av signifikans betyder inte nödvändigtvis att 

associationskällorna i alla sammanhang är effektlösa. 
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5. Slutdiskussion 

 

5.1 Effekten av aspirationsplatser 

 

Citat 1: “Ett sällsynt tillfälle att förvärva en modern våning i New York-tappning, högt belägen i arkitektritad 

fastighet byggd 2006, med stora panoramafönster och balkonger i två väderstreck.” 

 

Citat 1 var det enda stimulus i studien som isolerat testade aspirationsplats som sekundär 

associationskälla. Den drivande dimensionen till uppskattat värde var uteslutande känsla. 

Denna visade också studiens högsta effektstyrka. Enligt Keller (2003) krävs kännedom och 

passform mellan källan och varumärket för att associationerna ska vara överförbara. New 

York är den associationskälla som garanterat alla respondenter känner till. Passformen 

mellan en modern våning med panoramafönster och världsmetropolen New York bör 

dessutom ses som stor. Resultatet stödjer också Hui och Lianxis (2002) forskning i andra 

produktkategorier som pekar på att referenser till platser kan öka det uppskattade värdet av 

en produkt.  

 

Experimentgruppens respondenter visade sig ha positiva, känslomässiga associationer till 

New York. Keller (2003) bekräftar också att känslor har större överförbarhet än mer 

konkreta associationer. New Yorks varumärkeskapital är av ett helt annat slag än det kopplat 

till ett produktvarumärke, som exempelvis en tvättmaskin, där fokus ligger på funktionella 

attribut och nyttor. En trendmedveten, urban, lyxig och mondän livsstil är några tänkbara 

associationer till New York.  

 

Om konsumenten upplever att produkten ger en hög emotionell tillfredsställelse är 

sannolikheten stor att det påverkar attityden. Det är den dimension som främst påverkar 

köpintention (Sweeny & Soutar 2001). 
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5.2 Effekten av ingrediensvarumärken 

 

Citat 6: “Köket är från märket SieMatic med spotlights i taket, all maskinell utrustning från Miele. Öppen och 

trevlig planlösning med kök och vardagsrummet. Genomgående vacker vitlaserad enstavsparkett i ek. 

Badrummet är elegant och stilrent med helkaklade vita väggar och golv i klassiskt italienskt Carrara marmor.”   

 

Citat 6 hade studiens starkaste signifikans på konstruktnivå. Där gav de sekundära 

associationskällorna en klar positiv effekt på uppskattat värde. Citat 6 var ett av fyra stimuli 

med ingrediensvarumärken och det enda i den gruppen som fick signifikant utslag. För 

kontrollgruppen maskerades även ursprungsmärkningen italienskt. De drivande 

dimensionerna i citat 6 var, med jämn fördelning, socialt värde och kvalitet. Det senare 

stödjer forskning av bland andra Park, Jun och Shocker (1996) och Tiwari och Singh (2012) 

som påvisat ingrediensvarumärkens effekter på upplevd kvalitet samt utvärdering av 

produktattribut. Märket på kök och vitvaror, samt typ av marmor anges i annonsen. Med 

dessa varumärken ansågs lägenheten ha en högre kvalitet och standard, samt positivt 

påverka ägarens sociala status.  

 

Precis som i citat 1 är italiensk den enda källan som respondenterna säkert har kännedom 

om, med den skillnaden att italiensk pekar på en installation och inte på själva 

bostadsobjektet. Eftersom övriga citat med ingrediensvarumärken på vitvaror och 

installationer inte gav någon synbar effekt på upplevt värde skulle ursprungsmärkningen 

kunna vara orsaken till transfereffekten i citat 6. Den alternativa slutsatsen är att Miele och 

SieMatic faktiskt värderas högre av konsumenten, detta trots att varumärken i övriga 

ingredienscitat är mer premiumprofilerade (Smeg, Ipad, Villeroy & Boch) eller har hög 

kännedom (Ipad). 

 

5.3 Effekten av externa varumärken 

Citat 5: “Lägenheten, som är i allra bästa skick, innefattar en ljus och luftig sällskapsdel med vardagsrum, kök 

och matrum i öppen lösning. Perfekt läge med närhet till allt som kan önskas av kommunikationer, nöjen och 

bekvämligheter. I fastigheten ligger en av Söders favoriter i form av restaurang Pelikan, och i direkt närhet 

ligger såväl Nytorget med Urban Deli och Nytorget 6 som Katarina Bangata med mysiga Bondens marknad på 

söndagar.” 
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Citat 5 gav studiens enda negativa signifikans på uppskattat värde. Citat 5 var ett av tre 

stimuli att representera associationskällor i form av externa varumärken utanför lägenheten. 

Pelikan, Urban Deli, Nytorget 6 och Bondens marknad försämrade lägenhetens uppskattade 

värde genom att kvaliteten och den sociala dimensionen värderades lägre. Detta går emot 

Tasci och Guillets (2010) resultat som visade positiva effekter på varumärkeskapital för 

både värdmärket, som var ett hotell, och allianspartnern. Detta experiment hade dock en 

inomindividsdesign med hög varumärkeskunskap då de varumärken som användes antingen 

var mycket salienta eller hade valts av undersökningsdeltagarna själva. 

 

Citat 8 (Mellqvist Café och Bar, Raw Sushi & Grill, Xoko och Restaurang Marco’s) 

påminner i hög grad om citat 5, där flera caféer och restauranger namnges, men detta citat 

gav inte någon signifikant skillnad i transfereffekt. Har stickprovet sämre kunskap om dessa 

restauranger eller är de externa varumärkena att tolka som meningslösa för lägenhetens 

värde? Citat 7 (SATS, World Class och Puls och Träning), innehållandes tre stora 

gymkedjor, gav inte heller någon synbar effekt.  

 

I analysen av externa varumärken bör en diskussion föras om Kellers (2003) andra och 

tredje kriterium för överföring. Hur långt utanför lägenheten kan man placera konkreta 

associationskällor för att dessa associationer ska spela roll för hur bostaden upplevs? New 

York-tappning berikar lägenheten med en viss känsla, men associationer till gym och 

restauranger har sämre passform till en fysisk lägenhet. Men om externa varumärken 

konnoterar en viss typ av livsstil som inte passar målgruppen (exempelvis trendig, hipster, 

uteliv, ungdomligt, Södermalm), kan det ge en negativ effekt på uppskattat värde. 

Respondenterna i stickprovet hade en medelålder på 37 år. Dahlén & Lange (2011:374-377) 

beskriver hur marknadsföringen av högengagemangsprodukter bör ha argument anpassade 

efter målgruppens livsstil och identitet.  

 

Citat 5 fick kvalitetsdimensionen att sjunka. Kvalitetsbegreppet är enligt Sweeny och Soutar 

(2001) förknippat med en kritisk bedömning, där de problem som produkten eventuellt 

skulle kunna ha kommer upp till ytan. Kanske ses det som ett problem att bo när “trendigt” 

och “ungdomligt”. 
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5.4 Sammanfattning av resultat i praktiken 

Effekten av aspirationsplatser och ursprungsmärkning är studiens intressantaste resultat. 

New York-tappning ger bostaden en bättre känsla, och något italienskt kan var en bidragande 

faktor för att öka produktens upplevda kvalitet och status. Att New York gav utslag på 

känslodimensionen, som har en hög överförbarhet av varumärkeskunskap, säger något om 

att aspirationsplatser lämpar sig bra för att framkalla en transfereffekt i bostadsammanhang. 

Kännedom finns och i den mån platsen är laddat med positiva associationer för målgruppen, 

och har trovärdig koppling till lägenhet, kan detta påverka det uppskattade värdet. 

Information om aspirationsplatser och ursprungsmärkning förekommer endast i 

bostadsannonsen textelement och är svår att översätta i bilder. I en kontext där bilder spelar 

stor roll för hur objektet uppfattas kan den här typen av information förhöja 

objektsbeskrivningarna och i stort ge konsumenten fler kommunikativa argument för att 

exempelvis gå på visningen.  

 

Studien gav ett tvetydigt resultat gällande den vanligast förekommande associationskällan i 

bostadsannonser; installationer i bostaden. Miele och SieMatic hade positiv effekt 

tillsammans med en ursprungsmärkning och typ av marmor, medan ingrediensvarumärken i 

övriga citat saknade signifikans. Hög kännedom och mycket positiva associationer till 

varumärket kan vara avgörande för om en effekt överhuvudtaget ska gå att uppnå. 

 

Externa varumärken i bostadens omgivning hade i ett av fallen negativ effekt på uppskattat 

värde, vilket visar att dessa trots en vag koppling till den fysiska lägenheten kan spela roll 

för konsumenten. Framför allt om den är negativ. Typen av inrättning (är exempelvis gym 

viktiga för målgruppens livsstil?) och konsumentens associationer till dessa varumärken bör 

tas i beaktning vid omnämnande i objektsbeskrivningar.  

 

5.5 Slutdiskussion och framtida forskning 

I inledningen ställde vi oss frågan om det är meningsfullt för mäklarna att använda sig av 

sekundära associationskällor i annonstexter. Baserat på den här studien är svaret: ja, om de 

används rätt. De transfereffekter som observerats i andra produktkategorier existerar också i 

detta sammanhang och kan bidra till att konsumenten värderar bostaden både högre och 

lägre. Men vad som genererar en effekt är långt ifrån självklart. Till synes liknande 
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bostadsannonser med samma typ av associationskällor visade sig i denna studie ge helt olika 

resultat.  

 

Att mäta uppskattat värde, baserat på dimensioner som kan tänkas spela roll vid ett 

bostadsköp, ger oss en fingervisning om vilken typ av associationer som är kopplade till 

källorna som gav signifikans. Men vad innebär uppskattat värde i den här kontexten? 

Sweeney och Soutar (2001) konstaterar att mätning av uppskattat värde före köp återspeglar 

både attityd och köpintention. I denna studie exponerades undersökningsdeltagarna bara för 

en mycket liten del av produktens marknadsföring. Objektsbeskrivningarna är längre i sin 

helhet och bostadsannonsen innehåller flera viktiga element som bilder och ibland 

videoklipp. Dessa sammantaget ger rikare information för konsumenten att basera sina 

attityder och beteenden på. 

 

Den här studien undersökte en smal aspekt av transfereffekter vid marknadsföring av 

bostäder. Ett bredare perspektiv kan vara en väg att gå i framtida forskning. Framför allt 

finns mycket information att hämta i bostadsannonsernas visuella material där detaljbilder 

på varumärken i inredningen (som inte ens ingår i bostadsköpet) ofta återfinns. Tillsammans 

med en analys av annonstexterna ger detta en mer rättvis bild av bostadsannonsen samlade 

påverkanseffekter. Vidare kan djupintervjuer med både mäklare och konsumenter bredda 

perspektivet och fördjupa förståelsen för framställning och läsning av annonserna.  

 

Ett alternativt teoretiskt angreppssätt vore att studera marknadsföring av bostäder inom 

ramen för meningslös differentiering. Carpenter, Glazer och Nakamoto (1994) visade hur 

meningslösa men differentierande attribut som “alpine class fill” och “studio-designed 

signal processing system” ökade preferensen för dunjackor respektive cd-spelare. Effekten 

var särskilt stark vid permiumpris. Liknande argument syns i bostadsannonser där 

irrelevanta attribut utan uppenbar koppling till ackumulerat varumärkeskapital förekommer i 

beskrivningarna. Påverkas till exempel preferensen för en bostad då den etiketteras som 

“arkitektritad”? Fortsatt forskning skulle kunna ta den obesvarade frågan vidare: Vilken 

grad av meningslöshet är meningsfull i marknadsföringen av bostäder?  
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