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Sammanfattning 

Vid värderingar används ofta den hedoniska prismodellen för att räkna ut 

och uppskatta bostadspriser. Modellen bygger på en bostads egenskaper, så 

kallade värdepåverkande faktorer direkt knutna till objektet, och det är en 

sammanvägning av priserna på varje egenskap som sedan utgör det 

uppskattade priset på bostaden. Genom att granska tidigare forskning i 

form av litteratur och rapporter undersökte vi dels hur den hedoniska 

modellen är uppbyggd, vilka faktorer som inkluderas samt varför, men 

också hur psykologiska faktorer och mönster påverkar människor och deras 

uppfattning av miljöer. Syftet med undersökningen var att undersöka hur 

människor upplevde olika estetiska miljöer och ta reda på vilken inverkan 

en förändring eller addering av mindre kostsamma attribut eventuellt hade 

på en köpares upplevda betalningsvilja. För att undersöka vårt syfte har vi 

använt oss av teorier kring värdepåverkande faktorer i hedoniska 

prismodeller, estetik och arkitekturens påverkan på bostadspriser samt 

psykologiska mönster hos människor och deras känslomässiga responser på 

miljöer. I vår studie användes en kvantitativ metod och datan samlades in 

med hjälp av webb-enkäter med strukturerade frågor och fasta 

svarsalternativ. Enkäten gjordes på nittiosju personer som tillfrågades under 

ett flertal bostadsrättsvisningar. I våra resultat kunde vi se att både ökad 

upplevd trivsel och ökad upplevd spänning i en miljö i många av fallen 

också ledde till en ökad betalningsvilja. Främst var det en ökad upplevd 

spänning som framkallade högre uppskattade priser hos potentiella köpare. 

Genom våra resultat kan vi skaffa oss en ökad förståelse för den estetiska 

miljöns påverkan på människor. En ökad insikt om vad människor anser 

vara trivsamt, och vad de framför allt upplever som spännande, kan leda till 

att vi lättare förstår hur värde kan skapas och hur betalningsviljor kan ökas. 

Vår slutsats är att även mindre kostsamma och omfattande attribut som 

adderas eller förändras i en miljö har påverkan på människors uppskattade 

värde av bostäder, och att det framför allt är en ökad upplevd känsla av 
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spänning som kan kopplas ihop med högre uppskattade priser. Även om 

trivsamhet också har ett tydligt samband med högre priser kan en estetisk 

miljö enligt våra resultat med fördel utformas så att miljön främst fokuserar 

på att kännas intressant och spännande för att på så sätt framkalla ökade 

betalningsviljor hos potentiella köpare. 
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Abstract 

The hedonic pricing model is a common tool to use when estimating house 

prices. The model is based on a residence’s different attributes, which are 

factors that are impacted by values associated with a specific object. Values 

are all combined to create an estimated price on a residence. By studying 

previous work of literature and reports we analyzed the hedonic pricing 

model’s structure, studied which factors are included and why, but also how 

psychological aspects and patterns affect people and their perception of 

environments. The purpose of the study was to examine how consumers 

experienced different aesthetic environments and to find out which impact 

a change or addition of less costly attributes had on a buyer’s perceived 

willingness to pay. To study our purpose we used theories about the 

hedonic price model, architectural and aesthetic impact on house prices and 

psychological models about what control and affect people. A quantitative 

method was used in our study and our data was collected through a web 

survey, which had structured questions and set responses. The survey was 

answered by ninety-seven people who were asked to participate during 

several different showings of condominiums. Our results showed that an 

increased well-being and an increased excitement often led to a higher 

willingness to pay. It was mainly an increased excitement that induced 

perceived willingness to pay. Thanks to our result, we can acquire a greater 

understanding about the aesthetic environments’ influence on people. A 

greater knowledge about what is pleasingly, and especially what is exciting, 

can make us understand how a value is created and how you can increase 

the willingness to pay. Our conclusion is that the aesthetic design of an 

environment has an influence on people’s estimated value and, that it is 

above all, an increased perceived excitement that has a link to high 

estimated price. Well-being has a clear impact on higher house prices. But 

according to our results, an aesthetic environment can beneficially be 

designed so that the environment primarily focuses on being perceived 
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interesting and exciting, and by doing that it will generate increased 

willingness to pay with potential buyers. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Det finns cirka 50 miljoner kvadratmeter bostadsarea i hyreshus som ägs av 

bostadsrättsföreningar i Sverige. Vid nyproduktion av bostadsrätter är flera 

olika aktörer inblandade i processen, bland annat entreprenörer som till 

exempel privata byggföretag eller riksorganisationer för 

bostadsrättsföreningar, arkitektfirmor och köpare (Isaksson & Jonsson 

2011). Värdet av en bostadsrätt kan fastställas genom ett flertal olika 

metoder som alla grundas på olika parametrar. Ett vanligt exempel som ofta 

används är ortsprismetoden, vilken är en värderingsmodell där hänsyn 

främst tas till tidigare transaktioner och överlåtelser/upplåtelser på en fri 

och öppen marknad. När bedömningen av en bostadsrätts värde sker 

genom ortsprismetoden utgår prissättningen från vad som tidigare betalats 

för liknande objekt på marknaden. Avkastningsmetoden, som också bygger 

på en typ av ortsprismetod, är ett annat sätt att beräkna ett marknadsvärde 

på en fastighet. Dock används denna modell främst på kommersiella 

fastigheter med hyresinkomster (Persson 2011). Ett tredje sätt att bedöma 

värdet på en bostadsrätt är genom hedoniska prismodeller. Där är det 

värdepåverkande egenskaper i bostaden som helt avgör det bedömda 

marknadsvärdet (Conroy et al. 2013). Även ortprismetoden tar hänsyn till 

värdepåverkande egenskaper i bostäder, men de hedoniska prismodellerna 

har ett mer omfattande tillvägagångssätt vid beräkning och uppskattning av 

priser. Där tillsätts istället enskilda egenskaper i bostaden ett pris och det är 

en summering av dessa som sedan utgör det totala priset på bostaden 

(Andersson 1999). Exempel på dessa egenskaper kan vara fysiska attribut 

direkt knutna till objektet som läge, storlek, ålder eller standard. Det kan 

även vara marknadsanknutna faktorer som utbud och efterfrågan på 

fastighetsmarknaden, samt faktorer knutna till omvärlden som till exempel 

konjunktursvängningar, inflation och räntenivå (Persson 2011). 
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1.2. Problemdiskussion 

Prissättning av bostäder sker ofta utifrån ekonomiska förutsättningar, 

statistik från tidigare försäljningar samt värdepåverkande faktorer. Tidigare 

forskning som gjorts kring prissättning har undersökts utifrån olika 

perspektiv. Dessa grundar sig bland annat på ekonomi, stadsplanering och 

marknadssituation men även på estetikens och arkitekturens påverkan på 

bostadspriser. Bland annat har Hough och Kratz (1982) genom att använda 

sig av en hedonisk prismodell undersökt om en “god” arkitektur medför en 

högre betalningsvilja hos hyresgäster. Resultaten indikerar att hyresgäster är 

villiga att betala en betydande högre hyra för “god” ny arkitektur, medan 

äldre “god” arkitektur inte har samma effekt. Även Asabere et al. (1989) 

undersökte arkitekturens eventuella effekter på bostäders värde och deras 

resultat visar att historiska arkitektoniska stilar så som kolonial, federal, 

garnison och viktoriansk är förknippade med högre bostadspriser. 

Cetintahra och Cubukcu (2014) har också de undersökt estetiska miljöers 

påverkan på bostadspriser och har inriktat sig på gatumiljöers estetik. 

Resultaten visade tydligt att den estetiska gatumiljön påverkar människors 

betalningsvilja och därmed också bostadspriser. De menar dock att det 

krävs fler undersökningar kring estetik och bostadspriser för att stärka en 

teoretisk koppling kring dessa.  

 

Det tas enligt Cetintahra och Cubukcu (2014) ingen hänsyn till denna 

psykologiska påverkan av en estetisk miljö vid värdering. Detta trots att 

tidigare forskning visat att den fysiska omgivningen och den estetiska 

miljön har en stor påverkan på vilka känslor som framkallas hos människor. 

Forskning har också gång på gång visat att människor väljer att undvika 

miljöer de uppfattar som obehagliga samtidigt som de dras till och vill 

befinna sig i miljöer de uppfattar som behagliga (Cetintahra & Cubukcu 

2014). Miljön och dess element blir alltså avgörande för vad för slags 
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känslor som framkallas hos oss och därefter också hur vi reagerar (Wirtz et 

al. 2012). Detta stärks av De Nisco och Warnaby (2012) samt Russel (1980) 

som i sin forskning har undersökt hur människor drivs och påverkas av inre 

faktorer och psykologiska mönster. Vid uppskattning av ett värde menar de 

att estetiken spelar en avgörande roll då det är just estetiken som styr våra 

tolkningar av miljön. Dessa tolkningar kommer i sin tur påverka våra 

uppfattningar och val. Detta förklaras mer ingående i bland annat 

“Mehrabian and Russel Stimulus Response Model” samt i Russells “Model 

of Affect” som kommer vidareutvecklas senare i teoridelen. Både vid 

prissättning och vid utformning av miljö borde större hänsyn tas till dessa 

påverkansfaktorer då ett mervärde kan skapas för både producenter och 

säljare vid en korrekt användning av dessa (Cialdini 2005). De Nisco och 

Warnaby (2012) menar att trots att det finns ett tydligt samband mellan 

psykologi och prissättning saknas det en teoretisk koppling mellan dessa vid 

prissättning av just bostäder. Detta tycker författarna är en brist då den 

psykologiska kunskapen som finns tillgänglig uppenbarligen inte används 

vid bostadsvärderingar. De menar att de vanliga prismodellerna, till 

exempel ortsprismetoden och hedonisk prissättning, har svagheter då de 

inte tar någon hänsyn till vad som faktiskt driver människors 

beslutsfattande och inte heller har någon förankring i psykologiska 

modeller.  

 

En stor del av den värdering av bostäder som sker använder sig av någon 

form av hedonisk prismodell (Cebula 2009). Det uppskattade priset på 

bostäder är enligt denna modell en summering av värdet på de egenskaper 

som existerar i en specifik bostad, så kallade värdepåverkande faktorer. 

Varje värdepåverkande faktor har ett implicit pris och samtliga faktorer 

summeras för att få ett marknadspris på bostaden (Conroy et al. 2013). Det 

finns dock svagheter med den hedoniska prismodellen enligt Lazrak et al. 

(2013) då de menar att denna metod inte tar någon hänsyn till alla de 
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psykologiska påverkansfaktorerna som människor drivs av. Som vi tidigare 

nämnt är det just människors tolkningar av miljön och dess element som 

avgör det uppskattade värdet. Den hedoniska prismodellen kan därför 

enligt Lazrak et al. (2013) anses ha ett gap i teorin där ytterligare forskning 

kan komma att behövas för att få en så korrekt värdering som möjligt. 

Tidigare forskning av estetisk miljö tenderat att fokusera på större fysiska 

element så som gatumiljöer, fasader eller tidsmässiga arkitekturstilar. Därför 

finns det ett behov av forskning kring mindre kostsamma och mindre 

omfattande, dock förmodat påverkande, attribut. 

1.3. Syfte 

Syftet är att undersöka hur människor upplever olika estetiska miljöer och 

ta reda på vilken inverkan en förändring eller addering av mindre 

kostsamma attribut eventuellt har på en köpares upplevda betalningsvilja. 

1.4. Frågeställning 

Kan vi attrahera människors känslor genom mindre kostsamma justeringar 

av en estetisk miljö och därigenom också öka deras upplevda 

betalningsvilja? 

1.5. Avgränsningar 

Vi valde att avgränsa vår undersökning till bostadsrätter då dessa 

produceras i en större kvantitet än hus och för att det därför kan finnas ett 

större behov av att differentiera bostadsrätter. Arkitektur innefattar både en 

byggnads interiöra och exteriöra utseende men också en byggnads design 

och dess relation till omgivningen (Hough & Kratz 1982), och för att 

begränsa oss valde vi att fokusera på en bostadsrätts interiöra utseende och 

utformning. För att både arkitektfirmor och byggbolag ska kunna få bästa 

möjliga användning av våra resultat har vi även valt att fokusera på 

nyproduktion. 
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2. Teori 

2.1. Presentation av teorier 

Teorikapitlet inleds med punkt 2.2. där den hedoniska prismodellen 

presenteras. Där beskrivs hur modellen är uppbyggd, hur den används, 

vilka påverkande faktorer och bostadsegenskaper den tar hänsyn till och 

varför. Del 2.3. har rubriken “Estetik och arkitektur” och där beskrivs 

tidigare forskning som gjorts inom dessa områden. Där förklaras också i 

vilken utsträckning just estetik och arkitektur påverkar det ekonomiska 

värdet på bostäder. Del 2.4. och del 2.5 beskriver hur människor uppfattar 

miljöer och estetik på olika sätt och om psykologiska responser på miljöer. 

Här presenteras olika modeller som visar hur miljön påverkar människors 

känslor och hur dessa känslor avgör hur människor reagerar på och därefter 

agerar i miljöerna. 

2.2. Hedonisk prismodell 

De hedoniska prismodellerna används frekvent på bostadsmarknaden och 

den teoretiska grunden för dessa modeller baseras på arbeten gjorda av 

Rosen (1974). Den hedoniska prismodellen tar hänsyn till det faktum att 

fastigheter och bostäder på marknaden är heterogena varor där ingen 

bostad eller fastighet är den andra lik. De heterogena bostäderna varierar 

enligt Osland (2013) i tre olika dimensioner vilka är läget, omgivningen 

samt strukturella egenskaper knutna till objektet. Enligt de hedoniska 

prismodellerna består och karaktäriseras alla bostäder av olika egenskaper 

och attribut, också kallade värdepåverkande faktorer (Conroy et al. 2013). 

Modellerna avser att avskilja dessa attribut och egenskaper från varandra för 

att på så sätt kunna uppskatta implicita priser på fastigheter och bostäder, 

det vill säga priser som inte kan iakttas på marknaden direkt (Andersson 

1999). Det är således dels de implicita priserna som uppskattats på varje 
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attribut och dels antalet attribut som avgör det totala uppskattade priset på 

bostaden (Osland 2013). Med andra ord innebär detta att det uppskattade 

värdet på en bostad är en sammanräkning av värdet på de olika attributen 

och egenskaperna som kan identifieras i en specifik bostad (Conroy et al. 

2013). Rosen visar genom modellen att processen kan ge en information 

om utbuds- och efterfrågansfunktioner för varje egenskap (Hough & Kratz 

1982). 

 

Användningen av hedoniska prismodeller tenderar enligt Cetintahra och 

Cubukcu (2014) att fokusera på parametrar som storlek och läget på 

bostaden samt inomhusstandard, utsikt och vissa utomhusegenskaper. 

Sirmans et al. (2006) menar att det i hedoniska prismodeller finns nio 

bostadsegenskaper som ofta förekommer och inkluderas vid värderingen. 

Dessa egenskaper är kvadratmeter, ålder, tomtstorlek, antal badrum, antal 

sovrum, öppen spis, pool, garage och luftkonditionering. Conroy et al. 

(2013) stärker Sirmans et al. (2006) teori om att kvadratmeter och antal 

badrum är viktiga faktorer vid värderingen, då de menar att dessa 

egenskaper visat sig ha en stor inverkan på bostadspriser. De har även 

undersökt och analyserat vilken effekt våningsplanet har på 

bostadsrättspriser. Enligt dem finns det en växande mängd forskning som 

tyder på att bostadsrätter på högre våningsplan faktiskt ger högre 

försäljningspriser. De kom i sina studier fram till att ett högre våningsplan 

innebär en ökning av försäljningspriset med cirka 2,2 procentenheter. 

 

Det är fastställt att även utsikten spelar en väsentlig roll på bostadspriser 

(Damigos & Anyfantis 2011). Det finns enligt Baranzinis och Schaerers 

(2011) två omständigheter som har en stor påverkan på både avgifter och 

hyror på bostäder; dels utsikten över olika miljöer och dels skalan på de 

olika miljöerna. Vilka utsikter är det då som attraherar människor? 

Jordbruksmarker, skogar, stadsparker, sjöstränder och vattenområden är 
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utsikter som enligt författarna bidrar till välbehag och gör att hushåll med 

denna utsikt upplever ett ökat välbefinnande. Dessa olika miljöer ger en 

möjlighet att komma ifrån trängsel och stadsspänningar och en möjlighet 

till minskad stress och avkoppling. En bostads hyra kan höjas med upp till 

57 % om den är belägen i en region med utsikt över en helt vattentäckt 

miljö (Baranzinis & Schaerers 2011). Också Riediker och Koren (2003) 

intygar att estetisk miljö och utsikt påverkar människors välmående och 

menar att både omgivningens estetik samt förbindelsemöjligheter till natur 

tydligt har en positiv effekt och påverkan på människors hälsa. Bland annat 

har tidigare undersökningar klargjort att sjukhuspatienter återhämtar sig 

snabbare om de har fönster riktade mot grönska och träd istället för 

oattraktiva murade väggar. Även fängelseinterner visade tydliga tendenser 

på att vara friskare då deras cellfönster var riktade ut mot landskap. Om en 

utsikt upplevs attraktiv eller oattraktiv har ett stort inflytande på 

bostadspriser då en attraktiv utsikt som till exempel grönområden, 

kulturminnen eller havsstränder kan innebära en ökning med upp till 50 %, 

samtidigt som en oattraktiv utsikt så som industrianläggningar istället kan 

betyda en minskning med cirka 25 % (Damigos & Anyfantis 2011). 

2.3.  Estetik och arkitektur 

Nijkamp et al. (2009) menar att ett problem med den hedoniska 

prissättningen är att denna inte tar hänsyn till alla variabler som påverkar 

värdet på en bostad. De tar till exempel upp att de anser att kulturella 

aspekter bör påverka den hedoniska prissättningen. En kulturell aspekt som 

författarna tar upp är arkitektur samt hur denna påverkar betalningsviljan. 

Med arkitektur kan menas en byggnads interiöra eller exteriöra utseende, 

byggnadens design, byggnadens relation till omgivningen eller hur väl 

byggnaden utnyttjar ytor (Hough & Kratz 1982). Nijkamp et al. (2009) 

menar att en arkitektur som känns ny ökar betalningsviljan men att en 

arkitektur som är äldre, även om den är väl utförd, minskar betalningsviljan. 
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Detta är något Hough och Kratz (1982) fördjupat sig i ytterligare. Deras syn 

på byggnader innefattar allt utrymme som människor kan röra sig i. Termen 

arkitektur menar de därför gäller byggnader som har i syfte att estetiskt 

tilltala människor (Hough & Kratz 1982). Deras studie gick ut på att 

undersöka om hyresgäster av kontorsbyggnader uppskattar den 

arkitektoniska kvalitén och därmed är villiga att betala högre hyror för 

arkitektoniskt utmärkande byggnader. Fokus bör läggas på både det 

subjektiva värdet och monetära värdet av arkitektur. Det subjektiva värdet, 

det vill säga hur människor tolkar situationer och miljöer utifrån egna 

värderingar, avgörs av den mänskliga naturen och det är detta som förr eller 

senare leder till ett monetärt värde. Likadant blir avsaknaden av ett 

subjektivt värde förr eller senare en monetär förlust (Hough & Kratz 1982). 

Därför är det viktigt att inte enbart fokusera på monetära värden utan också 

på vad människor upplever som värde.  

 

En byggnadsegenskap som en ägare tillhandahåller eller som en hyresgäst 

erhåller är byggnadens arkitektoniska kvalité och det går inte att ignorera 

det faktum att arkitektonisk kvalité är ett positivt attribut hos byggnader 

(Hough & Kratz 1982). Om byggnaders olika karaktärer leder till högre 

avkastningar till ägare kan vi också, enligt dem, förvänta oss att dessa är 

villiga att betala en högre köpeskilling för sådana byggnader. Detta jämfört 

med andra byggnader som funktionellt liknar dessa men som arkitektoniskt 

är sämre och medelmåttiga. Hough och Kratz (1982) kunde i sin 

undersökning fastställa att kontorshyresgäster värderar god ny arkitektur till 

högre priser och att hyresgäster är villiga att betala mer för att få vistas i nya 

arkitektoniska kontorsbyggnader. Några som forskat vidare kring 

arkitekturens påverkan är Asabere et al. (1989), som undersökt huruvida 

arkitektonisk kvalitet och historiska arkitektoniska stilar leder till högre 

priser på bostäder eller inte. En stads utbud av bostäder kännetecknas av ett 

brett spektrum av stilar. Den arkitektoniska stilen och modern design av en 
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bostad, både när det handlar om funktionell layout och externt utseende, är 

viktiga faktorer för många bostadsköpare (Asabere et al. 1989). Resultaten 

visade att högre priser förknippas med äldre arkitektoniska kvalitetsstilar så 

som kolonial, federal, garnison och viktoriansk och att både köpare samt 

investerare verkar vara villiga att betala ett högre pris för arkitektoniskt 

utmärkande byggnader (Asabere et al. 1989).  

 

Trots att det är känt att både uppfattningen av den inre och yttre miljön hos 

bostäder påverkas av design, är forskning mellan design av en miljö och 

försäljningspris inte tillräcklig enligt Fuerst et al. (2011). Denna brist på 

forskning tyder enligt författarna på olika sätt att se på designens och 

arkitekturens värde vid värdering. När det gäller just arkitektur och estetisk 

miljö menar Fuerst et al. (2011) att det kan vara svårt att värdesätta detta, då 

design är ett multidimensionellt koncept vilket betyder att den påverkar en 

människa på flera sätt. Detta multidimensionella koncept betyder att det 

kan vara svårt att identifiera design och även bedöma dess kvalitet. Detta 

kan också skapa svårigheter med att mäta designnivån och därmed också 

svårt att se mönster i dess ekonomiska påverkan. Det som de dock ville 

påpeka i sin studie var att i de fall där designen var klassificerad som bättre 

och arkitekten prisbelönt var också betalningsviljan högre. Med andra ord 

förde en mer ovanlig och ny arkitektur med sig ett högre uppskattat värde 

(Fuerst et al. 2011).  

Den estetiska miljöns påverkan är något Cetintahra och Cubukcu (2014) har 

forskat kring. De har undersökt den estetiska utformningen av en gatumiljö 

och dess inverkan på bostadspriser. När människor väljer bostad är det 

många olika faktorer som influerar våra val. Bland annat studerades hur 

individers upplevda känslor och uppskattade värde på en specificerad 

bostadsrätt påverkades av tre omständigheter. Dessa omständigheter var 

byggnaders placeringar i förhållande till andra byggnader, om byggnaderna 
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var friliggande eller ihopsatta samt antalet våningar och bygghöjd. Enligt 

Cetintahra och Cubukcu (2014) har estetiken en betydande roll vid 

värdering av bostäder och de kunde i sina resultat bevisa att den estetiska 

miljön är en faktor som har inverkan på val av bostad och därmed också 

påverkar bostadspriserna. Därför borde prissättning lägga större fokus på 

rent estetiska delar, och den estetiska miljön bör anses vara en 

värdeskapande faktor som borde inkluderas när värdering sker av bostäder. 

De estetiska delarna påverkar människors beteenden och attraherar olika 

personers preferenser och enligt Cetintahra och Cubukcu (2014) är detta 

något som hänsyn borde tas till när producenter projekterar och bygger 

bostäder. Det finns alltså en klar koppling, precis som Hough och Kratz 

(1982) tidigare nämnt, mellan ett estetiskt värde och ett ekonomiskt värde. 

Ett positivt uppfattat estetiskt värde höjer också det ekonomiska värdet vid 

till exempel en värdering. Cetintahra och Cubukcu (2014) anser att denna 

insikt har ett värde och en relevans för dels stadsarkitekter, byggplanerare 

och fastighetsmäklare, men också för fastighetsmarknaden i stort. 

Resultaten kan enligt dem inspirera politiker och lokala kommuner att börja 

diskutera estetiska miljöer för att sedan kunna klarlägga vad som faktiskt är 

estetiskt värdeskapande. Detta skulle i sin tur kunna leda till att kommuner 

och politiker kan skapa och realisera en bättre designad stadsmiljö. 

2.4. Miljöns dimensioner 

Vid undersökningar kring människors uppfattningar av miljöer och 

situationer är det två olika faktorer som hänsyn bör tas till. Dels miljöns 

olika fysiska element och dels observerarens personliga preferenser 

(Cetintahra & Cubukcu 2014). De fysiska elementen av en miljö kan vara 

både komplexa och varierande, och observerarens personliga preferenser 

kan vara påverkade av bland annat kulturellt ursprung, ålder eller kön. Till 

exempel kan kulturellt ursprung leda till att människor implementerar 

åsikter som är vanliga för denna grupp. Dessa två olika faktorer kommer att 
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påverka människors känslor för miljön och därmed också påverka hur 

människor agerar, då våra handlingar är ett resultat av våra känslor 

(Cetintahra & Cubukcu 2014). Russel (1980) visar på hur miljöns 

dimensioner kan påverka människor. Han menar att den varierande och 

komplexa miljön kan få ett stort känslomässigt utslag, allt från intresse och 

nyfikenhet till förvirring och stress. För att visa på miljöns påverkan har 

Russel (1980) delat in denna i olika dimensioner. En av dessa är en 

emotionell dimension vilken innefattar känslomässiga responser som till 

exempel upphetsning, avkoppling, spänning och trivsel.  

 

Enligt Kumar et al. (2013) finns det ett tydligt kunskapsgap i teorin kring 

den subjektiva tolkningen av en miljö. En subjektiv tolkning är en tolkning 

som är färgad av personen i frågas känslor, åsikter, tycke och smak. De 

menar att tidigare forskning mest fokuserat på den objektiva tolkningen, det 

vill säga tolkning som inte är influerad av personliga åsikter eller känslor, 

och att detta resulterat i att det saknas teoretisk grund rörande den 

subjektiva tolkningen. De påpekar även en brist i att för lite studier har 

gjorts ur en kunds synvinkel och hur denna tolkar en miljö på ett 

psykologiskt plan. Kumar et al. (2013) påstår att olika variabler i en miljö, 

till exempel spänning eller mystik, påverkar olika känslor hos människor. 

Det är därför viktigt för producenter och kreatörer att utforma miljöer 

baserade på en viss utvald variabel eller flera utvalda variabler för att på så 

sätt kunna attrahera den tilltänkta målgruppen. Dock är variablerna av en 

miljö inte avgörande för hur människor reagerar på en miljö, utan det är 

främst personliga preferenser hos en kund samt dennas intention som 

kommer avgöra om miljön i fråga uppfattas på ett tillfredställande sätt eller 

inte (Kumar et al. 2013). 

 

Med tanke på att människor styrs av psykologiska mönster är det viktigt att 

diskutera hur kunder kan attraheras på bästa sätt (Hoyer & Stokburger-
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Sauer 2011). Ett sätt är att försöka attrahera människors alla fem sinnen; 

syn, doft, känsel, smak och hörsel. Enligt Hoyer och Stokburger-Sauer 

(2011) finns dock ett sjätte sinne och detta spelar en viktig roll när det gäller 

beslutstagande, nämligen personligt tycke. För att attrahera kunder bör 

sinnena användas och utnyttjas. Aktiveras sinnena på ett korrekt sätt blir 

resultatet en lyckad köpsituation. 

2.5.  Psykologiska responser 

Enligt De Nisco och Warnaby (2012) påverkas kunders vilja att betala av 

den estetiska miljön. Detta på grund av att människor först uppfattar 

miljöer och sedan reagerar känslomässigt på dessa. Den känslomässiga 

reaktionen kan förklaras genom Mehrabian och Russells ”Stimuli Response 

Model”. Modellen visar hur miljön påverkar människors känslor och hur 

känslorna sedan påverkar människors responser på miljöerna. Hur 

människor ser, tolkar och uppfattar miljön avgör hur människor känner sig 

och sedan reagerar på miljön. Den beskriver händelseförloppet från att vi 

stiger in i en miljö till hur vi agerar i miljön.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Mehrabian & Russel “Stimuli Response Model” beskriver processen från att 

människor träder in i en miljö och där upplever olika stimuli, till hur miljön och dess stimuli 

sedan framkallar en påverkan på känslor. Denna känslomässiga påverkan leder till ett 

närmande eller undvikande av miljön. Modellen ovan är vår egen tolkning av De Niscos och 

Warnabys (2012, s.212-213) engelska variant.  

 

I alla miljöer upplever människor olika så kallade stimuli. Stimuli kan även 

beskrivas som påverkande faktorer och dessa kan vara allt från färger, 
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former, ljud och dofter med mera. När människor träder in i olika miljöer 

och kommer i kontakt med dessa stimuli upplevs någon slags dimension av 

känslor. Känslorna och sinnesstämningarna, framkomna ur dessa stimuli, är 

det centrala och viktigaste elementet i modellen och det är känslor snarare 

än tankar och perceptioner som sedan påverkar vårt agerande. Människors 

medvetna och omedvetna tolkningar av miljön runt omkring leder till tre 

olika sinnesstämningar; upprymdhet, glädje och dominans. Vilken grad av 

upprymdhet som människor upplever är beroende av vilken spänningsnivå 

de känner i miljön. Graden av glädje varierar från lycka och extas till olycka 

och smärta. Graden av dominans varierar beroende på känslan av kontroll 

samt om personen fritt kan agera i miljön (De Nisco & Warnaby 2012). 

Resultatet av dessa sinnesstämningar kommer vara antingen ett närmande 

eller ett undvikande av miljön. Vi kommer alltså antingen attraheras eller 

inte attraheras av det vi upplever. Med denna vetskap kan det uppskattade 

värdet av något enkelt höjas om den estetiska miljön aktivt arbetas med, då 

en positiv känsla ofta resulterar i en positiv handling (De Nisco & Warnaby 

2012). 

 

Då känslor är en avgörande faktor för hur människor kommer att reagera 

på miljöer måste vi försöka förstå och lära oss att tolka dessa känslor bättre 

(Wirtz et al. 2012). Därför finns ytterligare en modell, Russels (1980) 

”Model of Affect”, som beskriver människors känslomässiga responser på 

en miljö. Människors responser kan beskrivas med utgångspunkt i två olika 

dimensioner kopplat till en miljö; från sömnighet till upphetsning samt från 

obehag till välbehag. Graden av upphetsning beror på om miljön innehåller 

vad Russel (1980) kallar nyheter samt graden av komplexitet. Med nyhet 

menas om miljön känns oväntad, spännande och okänd och med 

komplexitet menas om den innehåller många olika element samt om dessa 

är föränderliga. Graden av obehag eller välbehag är rent subjektiv och 

individuell. Den beror alltså helt på observerarens personliga smak och om 
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denna trivs i miljön eller inte (Russel 1980). Den känslomässiga responsen 

framkallas när dessa olika dimensioner samspelar med varandra. Om hög 

upphetsning samspelar med välbehag skapar detta en miljö där en känsla av 

positiv spänning och nyfikenhet uppkommer. Om däremot en miljö med 

en låg aktivitet, det vill säga sömnighet, och en känsla av obehag 

kombineras kommer detta leda till att situationen upplevs deprimerande 

och tråkig. Russel (1980) nämner också att många andra sinnesstämningar 

kan utläsas ur denna modell och att även dessa grundas på miljöns 

sammansättning. Det är därför viktigt att en miljö är noga uttänkt och 

utformad för att försätta en tilltänkt kund i ett önskat sinnestillstånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Russels “Model of Affect” beskriver hur våra känslor, framkallade ur miljöer och 

stimuli, leder till olika sinnesstämningar. Vårt agerande sker sedan utifrån dessa 

sinnesstämningar. Modellen ovan är vår egen tolkning av Russels (1980, s.1164) engelska 

variant.  

Cialdini (2005) hävdar att människor drivs av ett antal förutsägbara mönster 

och vårt handlande styrs av sociala koder som både är medvetna och 

omedvetna. Han anser att säljare och producenter bör vara medvetna om 

vilka psykologiska processer som hela tiden pågår i människor. En ökad 

förståelse av dessa koder och mönster kan fungera som ett redskap vid 

både utformning av en miljö och prissättning (Cialdini 2005). Även Kumar 
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et al. (2013) menar att ett en noga uttänkt strategi kring dessa faktorer kan 

påverka människors köpbeteende. Det kan till exempel vara ett problem för 

säljare att en stor del av utbudet på marknaden fysiskt påminner om 

varandra (Hoyer & Stokburger-Sauer 2011). Fokus på en psykologisk 

påverkan vore därför smart då en differentiering lättare kan skapas på så 

sätt. Författarna anser också att ett känslomässigt värde överstiger ett 

enbart funktionellt värde. Detta innebär i sin tur att en attraktion och 

påverkan av människors känslor kan öka både försäljning och intäkter 

(Hoyer & Stokburger-Sauer 2011). 

2.6.  Användning av teorier 

Teorin kring den hedoniska prismodellen kommer att användas för att 

undersöka variablerna som inkluderas i hedoniska modeller samt för att 

studera varför just dessa ingår. Vi kan därefter jämföra denna teori med vår 

egen undersökning för att försöka ta reda på om det kan finnas brister i den 

hedoniska modellen eller om våra resultat skulle kunna presentera/påvisa 

nya variabler som bör inkluderas. Vi kommer även att använda oss av 

teorier som fastställts kring estetik och arkitektur, vilka har relevans för vår 

undersökning, för att studera vad som tidigare har undersökts och vilka 

slutsatser som har dragits. Genom att studera detta kan vi koppla teorin till 

vår egen undersökning kring hur estetiska attribut kan användas för att 

nyansera en miljös utformning. 

 

Teorierna kring en miljös dimensioner och psykologiska responser har vi 

valt att analysera och använda oss av då dessa påvisar att människor först 

uppfattar miljöer och sedan reagerar känslomässigt på dessa. Eftersom det 

är bevisat att miljöer påverkar människors känslor, responser och agerande 

är det också relevant utifrån vår frågeställning att undersöka vidare hur vi 

genom olika utformningar av estetik och miljö kan påverka människors 

uppfattningar. Med utgångspunkt i teorierna studerar vi sedan om den 
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estetiska miljöns framkallning av spänning och välbehag faktiskt påverkar 

kundernas betalningsvilja. Vid utformningen av vår enkät har vi utgått från 

människors uppfattningar av en miljös emotionella dimension, det vill säga 

dimensionen av känslor så som spänning och välbehag. Vi har baserat våra 

frågeställningar på de sinnesstämningar som beskrivs i de olika psykologiska 

modellerna samt utformat våra fiktiva miljöer med hänsyn till vad som 

enligt teorin skapar känslomässiga responser. 
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3. Metod 

3.1. Val av metod 

Då det saknas en viss fördjupning av befintliga teorier och dess 

tillämpningar inom vårt forskningsfält kan vårt område till viss del anses 

vara explorativt, det vill säga att vi utforskar inom en kunskapslucka. En 

explorativ undersökning har som syfte att inhämta mycket kunskap inom 

ett begränsat och förutbestämt problemområde (Patel & Davidson 2011). 

Istället för att ställa oss frågan ”vilken metod bör vi använda i 

undersökningen” ställde vi frågan ”vad är det vi egentligen vill undersöka 

och ta reda på samt varför” (Bell 2012). Vid val av metod samt vilken typ 

av mätinstrument som ska användas i undersökningen är det syftet med 

själva studien som helt och hållet ska vara avgörande enligt Trost (2012). 

För vårt syfte var det viktigt att kunna dra en allmän slutsats för hela 

populationen och därför behövde vi kunna generalisera svaren samt se 

tydliga samband. Att genomföra en undersökning där svaren lätt kunde 

mätas såg vi därför som en förutsättning. I en kvantitativ undersökning är 

det frågorna hur ofta? hur många? eller hur vanligt? som ska besvaras. 

Enkelt förklarat kan kvantitativ metod beskriva de gånger då siffror 

används, till exempel mått, längder och procent samt där frekvenser ska 

kunna anges (Trost 2012). Vi har valt att använda oss av datainsamlingar 

som uteslutande är standardiserade och där inga variationer förekommer. 

Detta är ett av flera kännetecken för en kvantitativ metod (Holme & 

Solvang 2008).  

 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att samla in information inom en kvantitativ 

metod är att använda sig av enkäter (Bell 2006). En av fördelarna med detta 

är att personen själv svarar på enkätens frågor eller påståenden genom att 

själv skriva/kryssa i sina svar. Det är heller ingen intervjuare med som kan 

påverka deltagaren under tiden som personen svarar på frågorna (Trost 
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2012). Vi valde att göra vår undersökning med strukturerade frågor, det vill 

säga att våra frågor enbart hade fasta svarsalternativ. Vi hade alltså inga 

öppna frågor där deltagaren själv fick skriva egna svar. Upplägget i vår 

enkät var likadant för alla deltagare med samma frågor och samma 

svarsalternativ. På detta sätt var det vi som forskare som styrde 

undersökningen och insamlandet av information. 

3.2. Urval av deltagare 

Urvalet av deltagare för enkätundersökningen måste anpassas eller väljas så 

att det i statistisk mening blir representativt (Trost 2012). För att besvara 

vår frågeställning hade det optimala varit att tillfråga alla potentiella 

bostadsrättsköpare på marknaden, men att samla in data från hela den valda 

populationen (som skulle kunna vara miljontals) är troligtvis inte möjligt 

eftersom detta både skulle bli komplicerat, tidskrävande och kostsamt. 

Därför görs ett så kallat representativt urval som sedan bildar en miniatyr av 

populationen. För att nå denna miniatyrpopulation ska varje utvald 

deltagare på något sätt representera eller motsvara den del av populationen 

som vi vill undersöka (Trost 2012).  

 

Hur stort urvalet behöver vara är enligt Trost (2012) en relevant fråga, men 

trots detta inte möjlig att besvara. En riktlinje vad gäller storlek på urval är 

att ju större urval som inkluderas i undersökningen desto större är 

sannolikheten att svaren representerar populationen. På grund av 

begränsningar när det gällde tid och resurser, och för att ha möjlighet att 

noga bearbeta svarsmaterialet, var vi tvungna att begränsa vår 

miniatyrpopulation till hundra personer. Det är därför viktigt, vid tolkning 

av resultatet, att bära i åtanke att våra slutsatser endast gäller denna 

“tillgängliga” grupp (Patel & Davidson 2011). För att hitta vår 

miniatyrpopulation har vi valt att besöka olika typer av 

bostadsrättsvisningar. Vi valde att inte göra något särskilt urval bland 
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besökarna på de visningar som vi besökte, utan tillfrågade alla som dök upp 

oavsett ålder och kön. Vi besökte nio stycken bostadsrättsvisningar under 

vår insamling och valde visningar av ettor och tvåor eftersom dessa var 

mest överensstämmande med vår enkätmiljö som bestod av ett rum och 

kök. Urvalet som gjorts är ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

deltagarna inte representerar en procentuell uppdelning av Sveriges 

befolkning utan har blivit tillfrågade allt eftersom vi kommit i kontakt med 

dem på visningar (Trost 2012). Följderna av vårt bekvämlighetsurval 

diskuteras vidare under avsnittet ”Bortfallsanalys”. 

 

I början av vår enkät frågade vi om deltagarnas kön och ålder. Anledningen 

till detta var att vi ville kunna se i resultatet vilken spridning vi hade i 

åldrarna samt hur de tillfrågade var fördelade mellan könen. 

3.3. Undersökningen 

3.3.1. Design 

(Se bilaga 1 för fullständig enkät.) Vi inledde vår undersökning med två 

personliga faktafrågor där deltagaren fick ge personlig information om kön 

samt ålder (Bryman & Bell 2013). För att sedan undersöka vår frågeställning 

använde vi av oss så kallade åsiktsfrågor (Trost 2012). Vi valde åsiktsfrågor 

eftersom vi ville att frågorna skulle handla om deltagarnas uppfattningar 

och värderingar. I vår enkät fick deltagarna ta ställning till frågor utifrån en 

jämförelse och sedan besvara dessa på en femgradig skala där mitten på 

skalan var likvärdig med jämförelsen. En viktig sak att tänka på när det 

gäller åsiktsfrågor är att det är en nackdel att ha alltför många 

frågeställningar då deltagarna kan tröttna och börjar svara på måfå (Trost 

2012). För att få engagerade deltagare och rättvisande svar valde vi därför 

att ställa få, men för vårt syfte, givande frågor. Vi var noga med att 

strukturera frågorna och svarsalternativen med brett utrymme för att på så 

sätt få en tydlig uppställning i enkäten. Vi såg även till att varje fråga vi 
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ställde bara var en fråga och inte innehöll flera frågor i en. Flera frågor i en 

hade gjort det svårt och förvirrande för deltagarna att svara och kunde ha 

lett till att vi inte fått ett tillförlitligt resultat (Trost 2012). 

3.3.2.  Genomförande 

I vår undersökning har vi gjort vissa överväganden. För att få en hög 

svarsfrekvens valde vi att göra webbenkäter eftersom detta inte krävde 

någon vidare ansträngning av deltagarna som till exempel att posta 

svarsbrev med mera. Vid visningarna tillfrågades kunderna om de var villiga 

att delta i vår undersökning. I de fall de svarade ja bad vi dem skriva ned 

deras e-postadresser och därefter skickade vi en länk till enkäten via e-post. 

Genom att göra en webbenkät hade vi inte några kostnader, samt att både 

tiden det tar att skicka och att svara på enkäten förkortades jämfört med 

om vi istället skulle skickat med brev eller lämnat över enkäten personligen. 

En webbenkät innebar även att deltagarna kunde besvara enkäten i lugn 

och ro när de hade tid och dessutom svara utan någon påverkan såsom 

stress eller ytterligare information från oss frågeställare. För att få en så hög 

säkerhet som möjligt i vår studie var det även viktigt för oss att 

situationsfaktorerna var kontrollerade (Patel & Davidson 2011). Därför 

valde vi att skapa bilder där vi kunde se till att förutsättningarna var samma 

för alla, istället för att ha en verklig miljö där det är svårare att styra miljön 

och dess påverkansfaktorer. Fördelen med detta var alltså att 

förutsättningarna för samtliga deltagare blev likadana och att faktorer som 

till exempel vädret utanför bostaden inte spelade in i varje persons 

uppfattning av miljön. De kontrollerade formerna i undersökningen gav oss 

även en större möjlighet att generalisera och dra slutsatser utifrån den 

allmänna uppfattningen (Patel & Davidson 2011).  

 

Syftet med vår enkät var att se om det finns en koppling mellan hur den 

tillfrågade målgruppen uppfattar en estetisk miljö och vilket värde de 
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tillskrev den. För att kunna göra detta möjligt utformade vi först en 

standardmiljö som vi kallade lägenhet A. Denna standardmiljö var en fiktiv 

miljö som skapades i programmet Live Interior 3D Pro. Som Trost (2012) 

nämner var det viktigt att enkäten utformades på ett professionellt sätt då 

detta oftast leder till att deltagarna också uppfattar enkäten som seriös och 

fyller i den med eftertanke samt på ett rättvisande sätt. Därför var detta 

viktigt för oss och vi spenderade mycket tid på att få miljöerna och enkäten 

att se professionell ut. Utifrån standardmiljön skapade vi sedan fem 

alternativa miljöer där vi i varje miljö ändrade ett estetiskt attribut, allt i 

programmet Live Interior 3D Pro. Justeringarna som gjordes i varje miljö 

var adderande av taklister, byte av fönster, adderande av köksö, ändring av 

väggfärg och byte av golv. Anledningen till att vi gjorde just dessa 

justeringar var för att de vid nyproduktion kan anses vara mindre 

kostsamma attribut. I enkäten placerade vi bilden på standardlägenheten till 

vänster och bilden på den justerade lägenheten till höger. Vi valde att ta 

med standardlägenheten på varje sida för att deltagarna lättare skulle kunna 

göra en jämförelse mellan de olika miljöerna. Genom skapandet av bilderna 

ville vi att de tillfrågade skulle jämföra olika miljöer och utifrån detta avgöra 

hur de uppfattade förändringarna. 

 

Enligt Trost (2012) är det viktigt att med hänsyn till syftet av studien 

överväga vilken precisionsgrad som behövs för att få ett givande resultat, 

det vill säga bestämma hur långt vi ska bryta ner alternativen, skalorna eller 

materialet. Vi valde att inte ha för många svarsalternativ då det intressanta 

för oss var att se vad deltagarna kände kring den justerade miljön och om 

de ansåg att denna var mer eller mindre trivsam/spännande eller 

otrevlig/tråkig jämfört med standardmiljön. Med färre svarsalternativ blev 

det också lättare för oss att överblicka svaren, sammanställa dessa och se 

tydliga mönster.  
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Frågan som vi ställde var: I jämförelse med lägenhet A, hur upplever du 

lägenhet B? och därefter ombads deltagarna att gradera mellan otrevlig och 

trivsam samt tråkig och  spännande. Patel och Davidson (2011) anser att 

svarsalternativ med fördel kan ha en gradering som innehåller ett udda antal 

alternativ, då mittenpunkten utgör en neutral punkt. Vi valde en udda skala 

för att vi i mitten ville ha ett alternativ som var “likadan”, det vill säga ett 

alternativ där de svarande kunde välja att lägenhet A och lägenhet B 

uppfattades som lika. De två olika graderingarna skedde på en skala från ett 

till fem och vi valde en femgradig skala eftersom det mest relevanta för vårt 

syfte inte var att veta hur mycket mer eller mindre spännande den nya 

miljön upplevdes utan just att den upplevdes mer eller mindre spännande. 

Varje sida med en justerad bild avslutades sedan med att de tillfrågade 

skulle uppskatta priset på lägenhet B i jämförelse med A. De kunde då välja 

att värdera den till samma som A eller mer/mindre. Anledningen till att vi 

hade denna prisfråga var för att se om det finns en koppling mellan till 

exempel en upplevd spänning och ett högre pris.  

 

Ett problem som kan uppstå när det gäller kvantitativa studier, till exempel 

enkätundersökningar som i vårt fall, är att det inte kan garanteras att 

informationen som vi samlar in är relevant för just vår frågeställning 

(Holme & Solvang 2008). För att undkomma detta problem gjorde vi en så 

kallad pilotstudie. Syftet med pilotstudien var att se om vår teknik för att 

samla in information och om vårt upplägg fungerade på tilltänkt sätt (Patel 

& Davidson 2011). Vår enkät testades i förväg genom att den skickades ut 

till 10 personer med uppmaningen att kritiskt granska enkäten och sedan 

återkomma med feedback om lättförståelighet eller eventuella otydligheter. 

På så sätt fick vi vetskap om brister som vi sedan kunde åtgärda innan den 

riktiga enkäten skickades ut. Efter att enkäten blivit godkänd tillfrågades 

målgruppen. 
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3.4. Databearbetning 

Efter att vi fått in våra svar på enkäten bearbetades datan för att kunna 

besvara vår frågeställning. Inledningsvis var all rådata osorterad och 

ostrukturerad så det första vi gjorde var att sammanställa svaren i olika 

tabeller. Detta var en typ av frekvenstabell där vi kunde utläsa hur många 

personer som kryssat i varje svarsalternativ. Även en relativ frekvens 

kalkylerades, det vill säga en beräkning på varje svarsalternativ och dess 

proportion av svaren (Patel & Davidson 2011). I vårt fall betydde detta att 

vi för varje fråga, till exempel “I jämförelse med lägenhet A, hur upplever 

du lägenhet B? sammanställde hur många som svarat på varje 

svarsalternativ. (Se bilaga 2). Graderingarna Trivsam och Spännande kan 

anses vara ordinalvariabler, det vill säga variabler vars alternativ kan 

rangordnas men att avståndet mellan alternativen inte behöver vara lika 

stora (Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) ska 

stapeldiagram användas vid sammanställning av ordinalvariabler, så för att 

se fördelningen och proportionerna mellan de olika alternativen gjorde vi 

sammanställningar i stapeldiagram. Ett stapeldiagram gjordes för varje 

prisgrupp i varje justerad miljö som kunde väljas, och vi placerade variabeln 

vi undersökte (graden av trivsel och graden av spänning) på den vågräta 

axeln och frekvensen på den lodräta axeln. Detta är en univariat analys där 

frekvenser utlästes. Genom våra stapeldiagram kunde vi utläsa tendenserna 

kring vilka graderingar på vår femgradiga skala som valdes för varje justerad 

miljö och hur de kopplades ihop med de olika priskategorierna. Ur denna 

analys beräknades även medelvärden eftersom vi ville få fram ett 

genomsnitt för varje miljö och kunna jämföra genomsnittet med den 

aktuella priskategorin. Vid användande av medelvärdet ska hänsyn tas till att 

värdet påverkas av spridningen av svar, det vill säga att ett enda högt värde 

kommer att påverka resultatet mycket (Bryman & Bell 2013). Vi valde dock 

att beräkna medelvärde då vi endast använde oss av en skala med fem 
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graderingar och att spridningen därför inte kunde bli så stor. Vi är även 

medvetna om att det egentligen kan vara missvisande att använda sig av 

medelvärden vid ordinalskalor då dessa skalor endast avgör att något är 

större eller mindre, men inte hur mycket större eller mindre (Körner & 

Wahlgren 2012). Trots detta menar författarna att det inte är sällsynt 

förekommande att användning av medelvärden vid ordinalskalor sker, och 

även om vi också ansåg att denna användning inte var optimal valde vi ändå 

att inkludera våra uträknade medelvärden i resultaten då vi ansåg att vi 

kunde utläsa tendenser ur dessa och avgöra hur trivsamhet eller spänning 

förhöll sig till valet av pris. För att backa upp våra resultat ytterligare valde 

vi även att uträkna typvärdet för varje priskategori, det vill säga det 

vanligaste valda värdet hos våra deltagare och värdet med den högsta 

frekvensen (Körner & Wahlgren 2012). Detta inkluderade vi då typvärdet 

tillät oss att se vilken gradering i vår femgradiga skala som hade högst 

frekvens för varje prisklass. Körner och Wahlgren (2012) menar att 

typvärdet kan ge en bättre och mer korrekt beskrivning när det handlar om 

subjektiva mätvärden, vilket det var i vårt fall, än vad medelvärden kan.  

 

Vi övervägde att använda oss av SPSS (ett dataanalyseringsprogram) för att 

bearbeta vår data, men brist på tidigare erfarenheter av programmet samt 

en begränsad tid för inlärning gjorde att vi fick välja bort detta. Vi ansåg att 

vi kunde sammanställa datan på ett tillförlitligt och tydligt sätt utan SPSS, 

samt att vi kunde reflektera kring våra resultat och besvara vår 

frågeställning med hjälp av en enklare statistikmetod. 

3.5. Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att mätningarna som görs har reliabilitet, det vill säga 

tillförlitlighet, och att de inte har utsatts för några slumpmässiga influenser. 

Med andra ord måste undersökningen vara stabil (Trost 2012). Därför var 

vi vid konstruktionen av vår enkät och dess frågor noga med att 
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uppmärksamma reliabilitetsproblemen som kunde uppstå. Eftersom vi i vår 

undersökning använder oss av en kvantitativ metod var det viktigt att 

enkäten vi skapade var standardiserad i alla avseenden, eftersom det är först 

då som en hög reliabilitet kan nås. Samma frågor användes därför 

genomgående i vår enkät och vi valde som vi tidigare nämnt att använda 

oss av fasta svarsalternativ som deltagarna fick kyssa i. Detta för att minska 

variationer och standardisera själva uppgiften för att på så sätt förenkla vår 

tolkning av deras svar. För att få en ökad reliabilitet såg vi även till att 

förklara frågorna och instruera deltagarna hur de skulle gå tillväga när de 

besvarade dessa (Patel & Davidson 2011). Vi skapade enkäten så att det 

skulle vara enkelt för deltagarna att fylla i sina svar eftersom det enligt Trost 

(2012) blir större precision på resultatet ju lättare det är för de medverkande 

att fylla i svaren. 

 

Vi ville även ha hög objektivitet på undersökningen eftersom detta innebär 

att vi som registrerar svaren uppfattar dessa likadant samt att vi läser in 

samma sak i frågeställningen (Trost 2012). Detta löste vi genom att vi båda 

var med i skapandet av enkäten och tillsammans granskade våra 

frågeställningar kritiskt. På så sätt blev vi medvetna om vad frågorna 

representerade och vilka förutsättningar som ställdes. En annan komponent 

som är viktigt när det gäller reliabilitet är att det råder en konstans i vår 

undersökning. Detta betyder att det problem vi undersöker i vår enkät inte 

ändrar sig över tid, utan vi förutsätter att det är konstant. Svaret ska alltså 

bli det samma oberoende av om de medverkande svarar på enkäten idag 

eller imorgon (Trost 2012). 

 

Patel och Davidson (2011) visar på två sätt som validiteten kan säkerställas i 

en undersökning. Det första är att se på själva innehållet. Det är viktigt att 

begreppen som används i enkäten har en teoretisk förankring och att de 

frågor som ställs ger svar på det som vill undersöka på ett rättvisande sätt. 
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Det andra sättet är enligt Patel och Davidson (2011) att säkerställa den 

samtidiga validiteten. Med andra ord kan detta vara att det sker en 

diskussion med personer som genomfört intervjun för att se hur de tolkat 

den. Vi jobbade mycket med att ha hög validitet i vår undersökning. Med 

detta menas att vi ville ha en så hög giltighet att de instrument vi använde 

oss av och mätningar vi gjorde faktiskt mätte det som de var konstruerade 

för att mäta (Bell 2006). Vi var därför noga med att välja skalor utefter de 

psykologiska modeller och teorier som vi har teoretisk grund i, så att svaren 

vi fick faktiskt besvarade det vi ville undersöka. För att minska missförstånd 

kring frågor eller svarsalternativ bland våra deltagare, vilket i sin tur skulle 

kunna ge utslag i både en lägre reliabilitet och validitet valde vi att byta ut 

vissa ord, som vi anade kunde missuppfattas av deltagare, till enklare och 

mer lättförstådda ord. Detta för att försöka få alla deltagare att uppfatta 

frågan och svarsalternativen på samma sätt och minska risken för egna 

tolkningar. Till exempel byttes orden obehaglig och välbehaglig ut till orden 

otrevlig och trivsam, samt orden upphetsande och sömnig byttes istället ut 

till spännande och tråkig. Vi försökte även undvika användandet av frågor 

som är ledande, långa eller förutsättande för att få ett tydligt och rättvisande 

resultat (Patel & Davidson 2011). För att få en hög giltighet och 

tillförlitlighet i vår enkät ställde vi oss frågan ”Kan en annan forskare eller 

student använda sig av våra instrument och få samma svar eller samma 

resultat?”. Detta ansåg vi vara möjligt eftersom vår utformning av enkäten 

är lättförståelig för både forskare och deltagare. Detta är ett bra sätt för att 

kontrollera reliabiliteten och validiteten enligt Bell (2006). Bland det 

viktigaste för att kunna avgöra vår undersöknings giltighet och tillförlitlighet 

var att vi granskade all teori som vi använde oss av kritiskt. 

3.6. Bortfallsanalys 

Av de 143 personer som tillfrågades på visningarna var det 97 personer 

som svarade på vår enkät, vilket gav oss ett totalt bortfall på 46 personer. 
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Detta gjorde att vi tyvärr inte nådde vårt önskade mål på hundra deltagare, 

men vi ansåg att 97 deltagare ändå gav oss ett tillräckligt underlag. 

 

Som vi tidigare nämnt använde vi oss av ett bekvämlighetsurval där det 

endast var intressenter på bostadsrättsvisningar av ettor och tvåor i Karlstad 

som fick frågan om att delta och som sedan fick representera vår 

miniatyrpopulation. Att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval, och inte 

ett slumpmässigt urval, gör att många av de personer som vi skulle kunnat 

tillfråga och som hade representerat populationen i en högre och mer 

sanningsenlig grad inte tillfrågades utan föll utanför vår undersökning. I och 

med vårt bekvämlighetsurval blir det svårt att generalisera våra resultat, men 

då alla deltagare fått svara på kön och ålder kunde vi utläsa hur 

fördelningen bland våra deltagare såg ut. Vi kunde se att fördelningen 

mellan kvinnor och män är jämn och därmed också kan anses vara 

procentuellt representativ med Sveriges befolkning. Därmed kan vi 

konstatera att fördelningen, trots vårt bekvämlighetsurval, inte talar mot att 

vårt urval är representativ och motsvarar populationen. Vi kan se att det är 

fler deltagare som är mellan åldrarna 20-39 år än åldrarna 40-69 år, men då 

vi undersöker en bostadsrätt med ett rum och kök och har besökt visningar 

av ettor och tvåor, tycker vi inte att det finns något som motsäger att detta 

trots allt skulle motsvara en miniatyrpopulation då det inte är osannolikt att 

det är just personer mellan 20-39 år som främst söker och köper denna 

storlek på bostadsrätter. Det är alltså inte osannolikt att våra deltagare kan 

anses vara någon slags representativ miniatyrpopulation och därmed kan 

våra resultat i viss utsträckning diskuteras i förhållande till en tänkt 

population trots vårt bekvämlighetsurval. 

 

Vi är även medvetna om att alternativet ”Annat” som deltagarna fick 

möjlighet att kryssa i vid val av kön kunde i hög grad ha försvårat vårt 

resultats möjlighet till bortfallsanalys. Om någon deltagare valt ”Annat” 
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som alternativ hade detta gjort det betydligt svårare för oss att jämställa vår 

miniatyrgrupp med populationen. Dock var det ingen deltagare som valde 

detta alternativ, vilket gjorde det möjligt att jämföra vår uppdelning med 

den procentuella uppdelningen av Sveriges befolkning och därmed 

diskutera våra resultat i förhållande till en population. 

3.7. Forskningsetiska aspekter 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns det fyra etikregler som hänsyn bör 

tas till när forskning sker. Det första är informationskravet, vilket betyder 

att deltagarna ska informeras om studiens syfte. Vi valde att presentera vårt 

syfte efter att deltagarna fyllt i enkäten. Anledningen till att vi valde att 

presentera detta efteråt var att de svarande inte skulle reflektera över att det 

var en psykologisk påverkan som undersöktes. Det andra är 

samtyckeskravet, vilket innebär att de medverkande själva ska få bestämma 

om de vill delta eller inte (Patel & Davidson 2011). Alla personer i vår 

målgrupp tillfrågades om de ville delta i vår undersökning och vi 

accepterade givetvis deras svar. Den tredje regeln handlar enligt Patel och 

Davidson (2011) konfidentialitet. Deltagarna informerades innan de började 

undersökningen om att vår enkät var helt anonym och att de 

personuppgifter de tillfrågades om (kön samt ålder) skulle behandlas 

varsamt och att inga obehöriga skulle kunna ta del av dessa. Det fjärde och 

sista kravet är nyttjandekravet, vilket innefattar att den insamlade 

informationen endast får användas i forskningssammanhang (Patel & 

Davidson 2011). I en introduktion innan enkäten startades fanns 

information om att undersökningen gjordes i programmet 

Fastighetsekonomi på Karlstad Universitet och att resultatet av denna skulle 

presenteras i en kandidatuppsats. Vi ansåg det även viktigt att förbereda 

deltagarna på vad undersökningen innebar för dem och presenterade därför 

en kort introduktion kring vad som förväntades av deras deltagande samt 

hur de skulle gå tillväga för att fylla i enkäten på ett korrekt sätt. 
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På sida nummer två ombads deltagarna att fylla i kön. Vi valde att addera 

ett tredje alternativ som vi kallade annat. Detta för att vi är medvetna om 

att det finns personer som inte identifierar sig med varken det kvinnliga 

eller manliga könet. För att undvika detta dilemma adderade vi alternativet 

”Annat”, men detta alternativ var det som tidigare nämnt ingen deltagare 

som kryssade i. 
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4. Resultat 

I våra tabeller (se Bilaga 2 för utförligare tabeller och diagram) samt i våra 

uträkningar av typvärden kunde vi tydligt utläsa att när lägre prisklasser 

valdes för våra justerade miljöer valdes också en lägre gradering på 

trivsamhets- och spänningsskalan, det vill säga 1 och 2. När högre 

prisklasser uppskattades var det i nästan samtliga fall också en högre 

gradering, alltså 4 och 5, som valdes. 

 

Nedan har vi använt oss av procentenheter. Vi är medvetna om att 

procentenheter inte bör skrivas ut när deltagare och svar är under hundra 

stycken i antal, men då vi har nittiosju deltagare anser vi ändå att vi kan 

använda oss av enheten procent.  

 

Miljö 1 - Golv:  

 

Justeringen att göra ett mörkare golv visade ett tydligt samband mellan en 

lägre upplevd trivsamhet- och spänningsgrad och ett lägre uppskattat pris. 

Av de 29 % av deltagarna som värderade lägenhet B lägre än lägenhet A, 

upplevde majoriteten av dessa också lägre trivsamhet och spänning i 
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lägenhet B. Av de 46 % som uppskattat ett högre pris på lägenhet B än A 

har i princip samtliga upplevt en högre grad av trivsamhet och spänning. 

Framför allt kan en ökad spänning kopplas till ett högre pris, vilket vi också 

kan se i medelvärdestabellen där medelvärdet för spänning överstiger 

medelvärdet för trivsamhet vid de högre priserna. Typvärdet för de olika 

priskategorierna visar att de vanligast valda graderingarna för 880.000kr och 

900.000kr är de lägre graderingarna 1 och 2 för både trivsamhet och 

spänning, samt att de vanligaste graderingarna för 910.000kr och 920.000kr 

är 4 och 5 för båda känslorna. Upplevdes miljön som mindre trivsam eller 

spännande valdes alltså oftast ett lägre pris, och uppfattades den som mer 

trivsam eller spännande valdes flest gånger en högre gradering.  

 

Miljö 2 - Köksö: 

 

Undersökningen kring en adderad köksö visade tydligt att majoriteten av 

deltagarna upplevde både en ökad trivsamhet och spänning och också 

uppskattade ett högre pris på lägenhet B än lägenhet A. Vi kan även i 

medelvärdestabellen se att en stark koppling finns mellan ökad trivsamhet 

och ökat pris, men att det är ett något starkare samband mellan ökad 

spänning och högre pris. I typvärdestabellen framgår att typvärdet för de 
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lägre prisklasserna 880.000kr och 890.000kr är den lägre graderingen 2 för 

spänning och graderingarna 2, 3, 4 för trivsamhet. Samtidigt är typvärdet 

för de högre prisklasserna 910.000kr och 920.000kr den högre graderingen 

4 för både spänning och trivsamhet. En lägre vald gradering av miljön med 

köksön kan alltså kopplas ihop med ett lägre uppskattat pris, samt en högre 

vald gradering av miljön med ett högre uppskattat pris. 

 

Miljö 3 - Färg: 

 

När vi undersökte färgens påverkan på deltagarna fann vi en stark 

anknytning mellan en lägre upplevd spänning och ett lägre värderat pris, 

men framför allt verkar en lägre upplevd trivsamhet leda till lägre 

uppskattade priser vilken även kan utläsas ur medelvärdestabellen. De 

högre uppskattade priserna grundas dock i en ökad spänningsgrad. 

Intressant att påpeka är att de deltagare som värderat lägenhet B till ett 

högre pris än A har upplevt lägenhet B som mindre trivsam, men däremot 

mer spännande. En ökad spänning verkar alltså kunna leda till högre priser 

trots att trivsamheten upplevs som lägre. En analys av genomsnittsmåttet 

typvärde visar även här att graden spänning har en starkare koppling till 

uppskattat pris. Detta kan vi se genom att genom att typvärdena 1, 2, 3, 4 
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och 5 stämmer bättre överens med priskategorierna 1, 2, 3, 4 och 5 än vad 

typvärdena för trivsel gör. 

 

Miljö 4 - Taklister: 

 

Att addera taklister var en mindre justering och den övervägande delen av 

deltagarna upplevde lägenhet B som lika trivsam och spännande som 

lägenhet A, samt uppskattade lägenhet B till samma pris som A. 36 % av 

deltagarna ansåg dock att lägenhet B var mer värd än A och i princip alla av 

dessa ansåg att listerna gjorde lägenheten både mer trivsam och spännande. 

I detta fall visade det sig att det främst är en ökad upplevd trivsamhet i 

lägenhet B som ledde till högre uppskattade priser även om spänning också 

hade en stark koppling, vilket vi också kan se i tabellen för medelvärden. Vi 

kunde även se att typvärdet ofta följde vald priskategori. Detta kunde vi se 

genom att typvärdet var 2 för priskategori 2 och så vidare. Därmed visade 

även typvärdet en tydlig tendens i att upplevd betalningsvilja också stämde 

överens med graderingen av trivsamhet och spänning. Under priskategorin 

880.000kr stämmer det dock inte men detta beror på att det endast var en 
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person som valde detta alternativ och resultatet kan därför inte anses vara 

helt tillförlitligt. 

 

Miljö 5 - Fönster: 

 

Fönster var den justering som gav tydligast utfall. Hela 74 % av deltagarna 

ansåg att lägenhet B var mer värd än lägenhet A och majoriteten av dessa 

har uppgett att de upplevde lägenhet B både mer trivsam och spännande. 

Det finns alltså ett starkt samband mellan ett högre uppskattat pris och en 

ökad upplevelse av spänning och trivsamhet. Främst var det en ökad 

spänning som ledde till ett högre uppskattat pris, vilket även i detta fall kan 

utläsas ur medelvärdena. Även här stämmer priskategorierna överrens med 

typvärdena och det går att se genom att vald graderingen följer priset. Det 

vill säga att ett lågt typvärde gav ett lägre uppskattat pris och högt typvärde 

gav ett högre uppskattat pris.   
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4.1. Summering av resultat 

Det vi kan konstatera i våra resultat är att deltagarnas uppskattade pris på 

lägenhet B till stor del påverkades utifrån deras upplevda trivsel och 

spänning. Upplevs en lägenhet som mindre trivsam och/eller mindre 

spännande leder det i de allra flesta fall till ett lägre uppskattat pris på 

lägenheten, samtidigt som en ökad trivsel och/eller ökad spänning har ett 

starkt samband till högre uppskattade priser. Intressant att notera är att det i 

våra justeringar inte är en ökad trivsamhet av lägenheten (grundat efter våra 

egna preferenser och vår individuella smak) som främst leder till ett ökat 

pris, utan i fyra fall av fem är det istället en ökad upplevd spänning som 

främst framkallar högre uppskattade priser hos potentiella köpare. 
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5. Analys av resultat 

5.1. Hedoniska prismodeller 

Vi värdering av bostäder används ofta hedoniska prismodeller, som genom 

att ta hänsyn till bostädernas heterogena natur uppskattar så rättvisande 

priser som möjligt utifrån varje bostads unika egenskaper (Osland 2013). 

Frågan vi ställt oss kring dessa hedoniska modeller har varit vilka 

bostadsegenskaper som faktiskt ska inkluderas i modellen och vi har även 

undersökt närmare varför vissa av dem inkluderas. Ofta inräknas 

egenskaper såsom kvadratmeter, ålder och tomtstorlek samt mer specifika 

saker såsom om bostadens har öppen spis, garage eller pool (Sirman et al. 

2006). Även bostadens läge, inomhusstandard, utomhusegenskaper och 

utsikt är faktorer som räknas med i hedoniska modeller (Cetintahra & 

Cubukcu 2014). Att dessa egenskaper räknas som värdepåverkande faktorer 

innebär att de påverkar bostadens värderade pris, vilket indirekt också 

betyder att de anses vara faktorer som påverkar en potentiell köpares 

upplevda betalningsvilja. Därför tyckte vi det var intressant att undersöka 

vidare vad för attribut som faktiskt påverkar människor och människors 

betalningsvilja. Istället för att fokusera på redan givna och mer självklara 

attribut såsom till exempel pool, balkong eller våningsplan valde vi attribut 

som både är mindre kostsamma och omfattande och som inte heller har en 

lika självklar påverkan på pris. 

 

Tidigare forskning inom området bevisar att både attraktiv utsikt (Damigos 

& Anyfantis 2011) och högre våningsplan attraherar människor och 

genererar högre försäljningspriser (Conroy et al. 2013). Varför människor är 

villiga att betala mer för attraktiva utsikter såsom havsstränder och 

grönområden, samtidigt som de vill betala mindre för oattraktiva utsikter så 

som industriområden beror enligt Damigos och Anyfantis (2011)  på 

utsiktens påverkan på människors välmående. Det är alltså bevisat att en 
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tilltalande estetisk miljö och en attraktiv utsikt har en positiv effekt på 

människors psykiska och fysiska hälsa. Vi ansåg att om en bostads utsikt 

har en sådan stark effekt på människor att den påverkar deras 

betalningsvilja borde även ett attraktivt attribut i en bostad ha en påverkan 

på människors vilja att betala och därmed på bostadspriser. I vår 

undersökning kunde vi se att mindre attribut framkallar effekter hos 

människor, och att dessa attribut kunde skapa välmående och intresse samt 

öka både den upplevda spänningsgraden och trivsamhetsgraden så pass 

mycket att det uppskattade priset också höjdes. Detta stärker vår egen teori 

om att de inte endast är stora och omfattande förändringar eller adderingar 

som påverkar människor och deras betalningsvilja, utan så länge ett ökat 

välmående eller en ökad spänning kan framkallas så kan även mindre 

attribut ha en så pass stor effekt att de påverkar både människors känslor 

och värdering av en bostad. 

5.2.  Estetik och arkitektur 

Hedoniska prismodeller tar enligt Nijkamp et al. (2009) inte hänsyn till 

samtliga variabler som påverkar priset på en bostad. Bland annat menar de 

att även kulturella aspekter såsom arkitektur borde vara med och påverka 

den hedoniska prissättningen. Deras åsikt om att arkitektur och utformning 

borde inkluderas i modellen stärks av vårt resultat som visar att estetiska 

attribut faktiskt påverkar människor och hur de uppskattar priser. Även 

deras påstående att hedoniska prismodeller kan anses vara bristfälliga på 

grund av detta stärks av vår slutsats som tyder på att psykologiska faktorer 

faktiskt också påverkar bostadspriser utan att de inkluderas i modellerna. 

Därför anser även vi, likt författarna, att en djupare forskning krävs inom 

detta område för att kunna uppskatta så rättvisande bostadspriser som 

möjligt.  
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En byggnads arkitektoniska kvalité är något som en ägare förser en 

hyresgäst med och något som en hyresgäst erhåller (Hough & Kratz 1982). 

Även vid nybyggnation av bostadsrätter är det inte bara ett boende som en 

kund köper utan också den estetiska utformningen av bostaden. Det är 

därför viktigt att den tilltalar och attraherar köpare eftersom en byggnads 

karaktär påverkar vad köparna är villiga att betala för en bostad. 

Arkitektoniska kvalitetsstilar eller arkitektoniskt utmärkande byggnader 

(Asabere et al. 1989), god ny arkitektur (Hough & Kratz 1982) samt 

gatumiljöers utformning (Cetintahra & Cubukcu 2014) har samtliga visat sig 

vara faktorer som har stor inverkan på människors uppskattade 

bostadspriser. Att estetik och arkitektur påverkar människors upplevelser 

och känslor och därigenom även deras betalningsvilja bekräftas därmed i 

tidigare forskning. Våra resultat stämmer väl överens med dessa samband, 

men vår undersökning visar att även mindre fysiska attribut har en 

påverkan på upplevelser och uppskattade priser.  

 

Liksom Hough och Kratz (1982) hävdar, kan även vi konstatera att fokus 

inte enbart bör läggas på det monetära värdet som i detta fall är ökade 

priser på bostadsrätter. Vi anser, liksom de, att det är lika viktigt att samma 

ansträngningar läggs på att identifiera subjektiva värden, alltså vad 

människor själva upplever som värde, eftersom det är subjektiva värden 

som sedan leder till monetära. Detta stärks även av Kumar et al. (2013) som 

menar att den subjektiva tolkningen av en miljö är en bidragande faktor när 

människor uppskattar priser. Ett positivt uppfattat estetiskt värde höjer 

alltså även det ekonomiska värdet. Här finns ett starkt samband med vår 

undersökning där vi tydligt kan se att människors upplevelser och känslor 

av miljöer, samt vad de uppskattar samt inte uppskattar, påtagligt påverkar 

deras upplevda betalningsvilja. Tyckte deltagarna att lägenhet B kändes 

trivsammare och mer spännande än A ledde detta övervägande också till 

högre uppskattade priser på lägenhet B. Likadant när de upplevde lägenhet 
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B som otrevligare eller mindre spännande innebar det i nästan samtliga fall 

ett lägre uppskattat pris på lägenhet B.  

 

Fuerst et al. (2011) hävdar dock att arkitektur och estetik är ett 

multidimensionellt koncept som påverkar människan på flera sätt, vilket 

också gör det svårt att värdesätta dess kvalité. I vår undersökning märkte vi 

att vissa deltagare kunde uppleva en miljö som trivsam eller spännande 

medan andra ansåg samma miljö vara mindre trivsam eller tråkigare. Olika 

miljöer påverkade alltså människor på olika sätt och detta kan anses 

överensstämma med Fuerst et al. (2011) åsikt att design är svårvärderad. 

Dock borde det faktum ATT det påverkar innebära att mer hänsyn till 

estetik också borde tas vid värdering. Eftersom det i grund och botten är 

människans natur som avgör vad vi upplever som ett subjektivt värde anser 

vi att mer fokus bör läggas på att försöka förstå människors psykologiska 

mönster och vad det är som faktiskt styr oss. Problematiken med att mäta 

designnivå och kunna se mönster i dess ekonomiska påverkan som Fuerst 

et al. (2011) belyser, skulle alltså enligt oss kunna bemötas med en ökad 

förståelse för vad människor anser vara subjektiva värden samt för 

estetikens psykologiska påverkan. 

5.3.  Psykologiska drivkrafter samt miljöns dimensioner 

Enligt Russel (1980) är den känslomässiga responsen på en miljö mycket 

betydelsefull och vi kunde tydligt se i våra resultat att deltagarnas respons 

har påverkat deras värderingar. Liksom Russels (1980) “Model of Affect” 

fick vi olika svarsutfall beroende på hur deltagarna uppfattade miljöerna. 

Deltagarna attraherades eller attraherades inte av de justeringar vi gjorde 

och detta resulterade i sin tur i positiva eller negativa sinnestämningar. 

Graden av trivsel samspelade ofta med vald grad av spänning, men 

resultaten visade att känslan av spänning hade starkast koppling till högre 

uppskattade priser. Som Cetintahra och Cubukcu (2014) påpekar bestäms 
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graden av trivsel till stor del av observerarens personliga preferenser och 

smak. Vi kunde tydligt se att värderingen av vissa miljöer, till exempel 

miljön med mörkare väggfärg, främst grundade sig i deltagarnas upplevda 

trivsel och därmed i deras personliga preferenser. En miljö som uppfattades 

som otrevlig eller obehaglig var också ofta värderad till ett lägre pris. Vi 

kunde, precis som Hoyer och Stokburger-Sauer (2011), se att personlig 

smak är en viktig och avgörande faktor för att attrahera köpare. Våra 

resultat påvisar dock att en känsla av trivsel, som avgörs av den personliga 

smaken, inte nödvändigtvis krävdes för att få högre uppskattade priser. Det 

var snarare en ökad känsla av spänning som i de flesta fall höjde de 

uppskattade priserna. Russel (1980) menar att en känsla av spänning 

framkommer ur en miljö som känns ny eller mer komplex. Enligt oss kan 

det vara just upplevelsen av nyhet och komplexitet i våra justerade miljöer 

som ledde till en ökad känsla av spänning hos våra deltagare och att miljön 

därmed differentierade sig i jämförelse med lägenhet A. Detta stämmer väl 

överens med Hoyers och Stokburger-Sauers (2011) resultat som visar att 

det känslomässiga värdet som skapas genom just differentiering kan 

överstiga ett rent funktionellt värde.  

 

I vår undersökning hade upplevd trivsamhet en stor spridning bland 

deltagarnas svar, medan svaren kring upplevd spänning var mer 

koncentrerade. Detta kan enligt oss ha sin förklaring i att trivsamhetsmåttet 

grundar sig på just deltagarnas personliga tycke och smak och därför kan 

variera mer. Vi kunde klart se i vår undersökning att deltagarna reagerade 

känslomässigt på förändringar och variationer i de olika miljöerna och att 

deras vilja att betala påverkades utifrån detta. Liksom i De Niscos och 

Warnabys (2012) variant av ”Stimuli Response Model” påverkades våra 

deltagares uppfattningar och agerande av de olika stimuli som fanns i 

miljön. Känslorna och sinnesstämningarna som genererades av de olika 

miljöerna ledde till olika utfall och beteende hos deltagarna. Det är alltså 
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inte endast tankar och perceptioner som styr vårt handlande, utan precis 

som Russel (1980) påstår, anser även vi att vårt agerande främst styrs av 

upplevda känslor. 

5.4.  Sammanfattning av resultatanalys 

 Våra resultat stämde väl överens med tidigare forskning som hävdar att 

estetik och arkitektur påverkar människors upplevda betalningsviljor 

och därmed också bostadspriser. 

 

 Vår undersökning visade dock att det inte bara är stor och omfattande 

estetik eller arkitektur som påverkar människor och deras 

betalningsvilja, utan så länge ett ökat intresse och en ökad upplevd 

spänning kan framkallas kan även mindre kostsamma attribut ha en 

påverkan. 
 

 Tidigare forskares påståenden om att arkitektur och estetik borde 

inkluderas i den hedoniska prismodellen och att modellen kan anses 

vara bristfällig på grund av att den idag inte gör det stärks av våra 

resultat som tyder på att estetik och dess påverkan på människor också 

påverkar bostadspriser. 

 

 Även de psykologiska mönster som forskare hävdar att människor drivs 

av kan stärkas av våra resultat. Psykologiska modeller som beskriver att 

människor påverkas av miljöer och att det är våra känslor som avgör hur 

vi agerar har tydliga samband med våra resultat som visar detsamma. 

Våra resultat intygar att människor reagerar känslomässigt på miljöer. 

 

 Vi instämmer med tidigare forskare om att arkitektur kan vara 

ekonomiskt svårvärderad då människor påverkas och upplever denna på 

olika sätt, men vi menar att en ökad förståelse för vad som driver 

människor och för hur våra upplevelser påverkar vårt agerande skulle 

kunna minska detta problem. 
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 Det har tidigare konstaterats att personligt tycke och smak är en viktig 

faktor för att attrahera köpare, men vi menar att det främst är en ökad 

upplevd spänning i miljöer som kan framkalla en ökad betalningsvilja. 
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6. Slutsats 

Vårt syfte var att undersöka hur utformning av bostadsrätters estetiska 

miljöer påverkar människor och vad köpare anser vara värdeskapande 

faktorer. Genom att fokusera på mindre kostsamma attributs påverkan på 

människors känslor och beteenden ville vi klarlägga vilken inverkan dessa 

attribut eventuellt har på en köpares upplevda betalningsvilja.  

 

Slutsatsen av vår undersökning är att den estetiska utformningen av en 

miljö har en påverkan på människors upplevda betalningsvilja och att det 

framför allt är en ökad upplevd känsla av spänning som kan kopplas ihop 

med högre uppskattade priser. Eftersom sinnestämningar som till exempel 

spänning grundar sig i människors känslor kan vi konstatera att den 

estetiska utformningen har en psykologisk påverkan på människors 

uppskattade priser på bostäder. Även om känslan av trivsamhet också har 

ett tydligt samband med högre priser kan en estetisk miljö enligt våra 

resultat med fördel utformas så att miljön främst fokuserar på att kännas 

intressant och spännande för att på så sätt framkalla ökade betalningsviljor. 

Vi kan även konstatera att estetiken i en miljö inte behöver inkludera stor 

och omfattande arkitektur såsom en byggnads utvändiga arkitektoniska stil 

för att skapa värde hos människor, utan våra resultat indikerar att även 

mindre och billigare attribut kan användas för att påverka människors 

betalningsvilja. Vår undersökning tyder på att det räcker att addera eller 

förändra ett enda attribut i en miljö för att skapa ett ökat värde hos 

människor. Detta kan enligt oss förklaras genom den psykologiska 

påverkan som estetik och arkitektur har på människor samt de upplevda 

sinnesstämningar som dessa framkallar. Ett psykologiskt mönster som 

människan drivs av är att vi påverkas av en miljö och dess stimuli och att vi 

utifrån denna påverkan upplever en sinnesstämning som gör att vi vill 

befinna oss i eller undvika miljön (De Nisco & Warnaby 2012). Genom att 
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få en ökad förståelse för denna psykologiska påverkan kan vi lära oss VAD 

människor faktiskt upplever som värdeskapande och vi kan också lära oss 

tillvägagångssätt och metoder som svarar på HUR vi kan använda oss av 

psykologisk påverkan för att skapa värde. 

6.1. Begränsningar och förslag på vidare forskning 

En begränsning med vår undersökning är att vi vid vår enkätundersökning 

använde oss av ett bekvämlighetsurval. Detta innebar att det endast var 

besökare på ett visst antal visningar som tillfrågades och utgjorde vår 

utvalda miniatyrpopulation och som därmed inkluderades i våra resultat. 

Denna brist har delvis hanterats i en bortfallsanalys under metodkapitlet 

som förmildrar bristen i och med att vi där konstaterar att våra deltagare i 

viss mån kan anses vara en miniatyrpopulation som representerar 

populationen. 

 

Våra resultat visar på ett samband mellan upplevda psykologiska 

sinnesstämningar och värderade priser. Tydligast samband kunde avläsas 

mellan en ökad upplevelse av spänning och högre priser.  Men som i alla 

undersökningar kan våra resultat behöva stärkas av ytterligare forskning för 

att bli mer tillförlitliga. Det är viktigt att ha i åtanke att endast fem olika 

attribut har utretts och att undersökningen gjordes i en bostadsrätt med ett 

rum och kök, det vill säga i en relativt liten miljö. Det skulle därför kunna 

vara intressant att undersöka en större miljö, såsom en bostadsrätt med fler 

rum eller en villa, för att se om en sådan studie skulle få samma utfall. Det 

var även bara sinnestämningarna trivsamhet och spänning som 

inkluderades i undersökningen. För att kunna få en starkare koppling 

mellan psykologisk påverkan och bostadspriser skulle ytterligare 

sinnestämningar kunna undersökas, såsom till exempel upplevd trygghet 

och avkoppling. 
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6.2.  Tillämpning av resultat och uppsatsens användningsområden 

Vi anser att en ökad kunskap kring psykologisk påverkan har relevans för 

värderare, mäklare samt fastighetsmarknaden i stort då det kan öka 

förståelsen för vad som skapar och kan anses vara värde på 

bostadsmarknaden. Vi anser också att den hedoniska prismodellen, som 

idag inte inkluderar psykologiska påverkansfaktorer, faktiskt borde ta större 

hänsyn till dessa i modellen då de av allt att döma har en påverkan på 

bostadspriser. Framför allt kan våra resultat ha betydelse för arkitektfirmor 

och byggbolag som fokuserar på nyproduktion av bostadsrätter. Detta 

eftersom de har de bästa möjliga förutsättningarna att använda våra resultat 

redan vid projektering och produktion av bostäder, och att de redan då kan 

skapa nyanserade och tilltalande estetiskt utformade miljöer. Genom att ta 

hänsyn till våra resultat redan vid projektering av nyproduktion kan 

kostnader för att bygga om eller förändra byggnader under ett senare skede 

undvikas samtidigt som mindre och billigare, men ändå påverkande och 

värdeskapande, attribut kan hjälpa till att skapa bostadsrätter som 

potentiella köpare är villigare att betala högre priser för. 
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