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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:  Fräsch eller spännande? – En studie av ordens inverkan på 

bostadsannonser 
 
Seminariedatum:  5 juni 2006. 
 
Ämne/Kurs:  FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng 
 
Författare: Daria Galik, Andreas Intiso, Christian Ullmark 
 
Handledare:  Björn Carlsson, Roland Knutsson 
 
Nyckelord:  Bostadsannonsering, kommunikationsprocessteorin, 

uppmärksamhet, tolkning, semantik. 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att möjliggöra påståendet att 

fastighetsannonser kan marknadsföras bättre. 
 
Metod:   Som vårt teoretiska ramverk har vi valt teorier om 

kommunikationsprocessen samt om uppmärksamhet och 
tolkning. Den kvantitativa undersökningen bygger på ett 
psykologisk test, Dual Task-testet, och en enkät. 

 
Teori:  Kommunikationsprocessen, uppmärksamhet, tolkning 
  mental kapacitet, semantik, Dual Task-test,  
  lexical ambiguity, arbitrariness, propositional complexity 
 
 
Empiri: Empirin insamlades från studieobjekt i åldrarna 19-28 år och 

boende i Lund. Deras uppfattning av bostadsannonsernas ord 
och begrepp var det som studerades. 

 
Slutsatser:  Ett samband mellan de ord och begrepp som används i 

bostadsannonser och intresset för ett objekt har upptäckts inom 
målgruppen 19-28 år. Det finns ord och begrepp som används 
inom bostadsannonsering och resultaten från denna studie har 
visat på trender till att vissa inte fångar ett lika högt intresse 
som andra. Marknadsföringen av bostäder kan därför inte ses 
som optimal, och rekommendationer ges till att vidare forskning 
inom kommunikationens effekter och struktur för 
bostadsannonsering bör göras. 
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Abstract 
 
Title:  Fräsch eller spännande? – En studie av ordens inverkan på 

bostadsannonser 
 
Course:  Bachelor thesis in Business Administrations, 
  10 Swedish Credits (15 ESTC) 
 
Date of Seminar:  June 5, 2006 
 
Authors:  Daria Galik, Andreas Intiso, Christian Ullmark 
 
Advisors:  Björn Carlsson, Roland Knutsson 
 
Key Words:  Real-estate advertising, theory of communication processes, 

attention, language comprehension, semantics. 
 
Purpose:  The purpose of this study is to make possible the statement 

“The ability to improve marketing of apartments in Sweden is 
an actuality.” The ability to make this statement carries a 
profound effect on the real-estate market.  

 
Methodology:   A psychological test was performed to map which words 

achieve the highest attention within the specified target market. 
A questionnaire was administered to map how potential 
customers comprehend certain words. 

 
Theoretical Perspectives: The linear communication process, theories on attention and 

language comprehension, mental capacity, semantics, Dual-
task, lexical ambiguity, arbitrariness and propositional 
complexity. 

 
Empirical Foundation: Data was obtained from people residing in the Skåne region of 

Sweden, with an age ranging from 19 to 28 years old. The data 
obtained consists of the respondents answers to the tasks and 
questions on words and terms in real-estate advertisements, 
related to attention and language comprehension. 

 
Conclusions: There was found to be a clear link between which words can be 

used in real-estate advertising and the projected interest created 
in perspective buyers. Therefore, it is possible to make the 
statement, “The ability to improve marketing of apartments in 
Sweden is an actuality.”  
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1. Inledning 
 

Detta kapitel syftar till att introducera ämnet, problemet som föreligger, befintligt intresse för 
det valda uppsatsämnet, intressenter som påverkas och en etablering av frågeställningen samt 
syftet med eventuella avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 
Det föddes en idé när två fenomen upptäcktes. Idén är att man kan förbättra hur 
fastighetsbranschen marknadsför bostäder. För att förstå hur denna idé uppstod krävs det en 
förklaring av de två fenomen och deras implikationer.  
 
Det första fenomenet uppmärksammades genom en studie som gjordes av en känd amerikansk 
ekonom, Steven D. Levitt (2005). I hans bok, Freakonomics: A Rogue Economist Explores 

The Hidden Side of Everything, som finns på New York Times Bestseller List, diskuterar 
Levitt bland annat fastighetsmarknaden i USA. I en analys av branschen berör Levitt 
fastighetsannonser. Han hittade en trend där vissa ord och begrepp som används i annonserna 
har en stark korrelation med det slutgiltiga priset som de säljs för. Det intressanta med studien 
är att vissa ord och begrepp som kan tänkas vara relaterade till dyrare objekt antydde ett 
billigare objekt. Några exempel på sämre indikatorer är: fantastisk, charmig, bra område och 
utropstecken (Levitt & Dubner, 2005). Det drogs en parallell från dessa resultat, nämligen att 
en korrelation existerar där ord och begrepp har ett samband med intresset för ett objekt. Det 
vill säga, att vissa ord och begrepp har en större inverkan på potentiella kunders intresse för 
ett objekt än andra.  
 
I en intervju med Elias Betenakis, delägare av reklambyrån Collaborate, bekräftades att en 
sådan korrelation redan har uppmärksammats i reklambranschen. Det vill säga, att vissa ord 
och begrepp har en bättre inverkan på potentiella kunders intresse för olika produkter än 
andra. Betenakis påpekade att i reklambranschen benämns denna korrelation som 
”kommunikationens effekter och struktur” (Elias Betenakis, 2006). Det finns dessutom en hel 
del litteratur om detta fenomen, det vill säga om vilka ord och vilken stil som ska användas i 
annonsering. Många kända copywriters har till och med skrivit checklistor över vad som kan 
och inte kan användas i annonser. När copywriter Sören Blanking (1996) ger råd om hur en 
bra annons ska skrivas, nämner han bland annat att ”adjektiv är reklamspråkets cancerceller” 
och att bestämningar ”ganska, mycket, lite, rätt så” ska undvikas. Som en annan copywriter, 
Jack Hansen (2004), påpekar, använde Blanking aldrig utropstecken.  
 
Det andra fenomenet uppmärksammades när bostadsbilagan i Sydsvenska Dagbladet lästes. 
Där hittades många bostadsannonser som strävar mot Blankings (1996) regler och Levitts 
(2005) resultat. Exempel på att Blankings (1996) råd som inte följs kan vara dessa, ”Måste 
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ses!” ”Missa inte denna chans!!!” (Sydsvenska Dagbladet, 2006). En av annonserna i 
Sydsvenska Dagbladet som strävar mot Levitts regler är: 
 

”Mycket charmig, centralt belägen etta i Lund…Lägenheten är genomgående ljus 

och luftig med högt tak. Trevligt kök med matplats. Föreningen har god ekonomi 

och en mysig innergård. Ring 0705-XXXXXX så visar jag gärna lägenheten för 

er.”(Sydsvenska Dagbladet, 2006) 

 
Det andra fenomenet som uppmärksammades är att det finns många olika sätt som bostäder 
marknadsförs på och det är möjligt att vissa annonsörer använder sig av ord och begrepp som 
kan ge en negativ bild av objektet. 
 
Om det bevisas att båda fenomenen förekommer, det vill säga att det finns ett samband mellan 
de ord och begrepp som används i bostadsannonser och intresse för objekten samt att 
bostadsannonser utformas utan en kunskap om sambandet, innebär det att marknadsföringen 
av bostäder kan förbättras. Förbättringen sker genom att objekt beskrivs med de ord och 
begrepp som påverkar intresset för objektet mest positivt, samt att de beskrivningar som har 
en dålig inverkan undviks. Första steget är att förstå hur en bostadsannons utformas, det vill 
säga av vem det skrivs och vilka kunskaper de utnyttjar när de skriver bostadsannonserna. 
  
I och med att fastighetsmäklare är de som vanligtvis skriver fastighetsannonser 
(www.gotlandska.se, 2005) undersökts vad som krävs för att bli en certifierad 
fastighetsmäklare. Enligt fastighetsmäklarnämnden som registrerar och godkänner mäklare 
och Justitiedepartementet ska fem huvudsakliga kriterier uppfyllas för att bli en godkänd 
mäklare: 
 

”6 § För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han: 1. inte är underårig, 

försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 

föräldrabalken, 2. har försäkring för skadeståndsskyldighet som kan drabba honom, om han 

åsidosätter sina skyldigheter enligt 11--19 §§, 3. har tillfredsställande utbildning,4. har för 

avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare, samt 5. är redbar och i övrigt lämplig 

som fastighetsmäklare.” (Justitiedepartementet, 1995) 

 
Bland dessa fem krav hittade vi enbart ett som skulle kunna ha anknytning till 
marknadsföringsutbildning, nämligen enligt punkt tre som hänvisar till att en mäklare måste 
ha en ”tillfredsställande utbildning.” En person kan exempelvis uppnå kravet genom att läsa 
på Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmös Högskola, vilket är Sveriges näst mest eftersökta 
utbildning (www.vhs.se, 2006). Programmet består av fastighetsvetenskap där traditionellt 
akademiska ämnen som juridik, ekonomi och teknik samsas med andra för branschen 
relevanta ämnen som beteendevetenskap, service management och fastighetsförmedling 
(Malmö Högskola, 2006). För att få en djupare beskrivning av kursens innehåll intervjuades 
Marcus Olson Ehn, en student på Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö Högskola. Han 
förklarade att det saknades kurser i marknadsföring samt i annonsskrivning (Marcus Olsson 
Ehn, 2006). För att stärka detta påstånde, intervjuades också Lena Johansson, en 
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studievägledare på Institutionen för Teknik och Samhälle vid Malmö Högskola, som 
bekräftade att inga kurser för annonsskrivande ges på Malmö Högskola (Lena Johansson, 
2006). 
 
Även om det saknas krav och utbildning tänkte vi att det kanske finns kunskap inom företag 
som ges till nyanställda, en så kallad dold kunskap (Bengtsson, 2002). För att få svar på 
frågan besöktes Föreningssparbankens fastighetsbyrå vilken var en av Sveriges tio största 
fastighetsbyråer i 2004 (Wörmann, 2005) och intervjuade Lena Widén, en fastighetsmäklare 
inom koncernen. Widén förklarade att i dagens läge finns ingen intern utbildning för hur man 
skriver an annons, dessutom ges ingen eller väldigt lite vägledning från de erfarna 
fastighetsmäklarna. Widén förklarade att en annons skrivs baserat på känsla och tidigare 
erfarenheter (Widén, 2006). Med tanke på att inom den kommande treårsperioden kommer 
685 fastighetsmäklare gå i pension medan 1 091 nyutexaminerade fastighetsmäklare kommer 
att tillträda marknaden (Wörmann, 2005) finns det en stor risk att den som säljer fastigheter 
har ingen eller väldigt lite kunskap om hur de ska marknadsföra just Din bostad. 
 
Nu när det andra fenomenet har bekräftats, är det bara att undersöka existensen av första 
fenomenet för att det ska vara möjligt att påstå att det går att förbättra hur fastighetsbranschen 
marknadsför bostäder. Det har visat sig att undersökningar som berör sambandet mellan de 
ord och begrepp som används i bostadsannonser och intressenivåer för objekt, inte har gjorts 
och därför kommer detta att utgöra uppgiften av uppsatsen. Innan detta redogörs för, är det 
viktigt att det finns ett intresse för det som undersöks och att redogöra för de intressenter som 
blir berörda av resultaten.   
 
Även om det påvisats att annonsörer använder beskrivande ord och begrepp som kan ge en 
negativ bild av ett objekt, fungerar fastighetsmarknaden ändå med tanke på att fastigheter 
säljs dagligen utan större problem. Men enligt Claudia Wörmann (2005) finns faktorer som 
kommer att påverka situationen för framtidens fastighetsmäklare. En av faktorerna uppstår på 
grund av medians utveckling, som har bidragit till en sänkning av det informationsövertag 
som fastighetsmäklare tidigare har haft över sina kunder. I dagens läge är det lättare för 
kunderna att med hjälp av bland annat Internet leta upp samma information som mäklaren har 
tillgång till, det vill säga information om bostaden, marknadsläget och prisutvecklingar. Det 
som sker är att en yrkeskår, via den snabba utvecklingen av tekniken, står inför ett större 
hinder än förut: en modern, mer kritisk och medveten målgrupp. Wörmann påstår att en 
naturlig utveckling av bättre konkurrensmedel är högre service (Wörmann, 2005). Att utbilda 
sig inom marknadsföring och konsumentbeteendeteorier är något som majoriteten av mäklare 
inte gör (Widén, 2006; Johansson, 2006) och det kan därför vara en stor konkurrensfördel och 
säljande faktor för de företag som erbjuder sina kunder dessa kunskaper. Det finns för 
närvarande 5 322 mäklare (Wörmann, 2005) som skulle bli påverkade av en sådan utbildning. 
Om en del av mäklarna skulle utbilda sig, kan det resultera i att annonserna i tidningar och på 
Internet bli annorlunda, de människor som läser dessa annonser skulle känna sig berörda på 
ett annat sätt och förhoppningsvis skulle fler människor gå på visningar. Om ingenting annat 
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skulle den miljonen människor som varje vecka besöker hemsidan www.hemnet.se bli 
påverkad av en mer riktad kommunikation. 
 
Ytterligare ett skäl att etablera nya rutiner inom annonsskrivning är Elias Betenakis (2006) 
påstående att när man skriver en annons i reklambranschen präglas kommunikationen av 
konsumentbeteendeteorier och belägg för utformningen. Han skrattade åt vår fråga om det 
vore möjligt att berätta för kunden att deras reklamkampanj är baserad enbart på erfarenhet. 
Betenakis förklarar att kunder vill ha belägg för valet av just denna ”copy” (beskrivande text) 
och till och med för valet av en viss bild, ett visst typsnitt och storleken på typsnittet. Då kan 
man fråga sig varför mäklare får säga till sina kunder att reklamen är baserad enbart på deras 
erfarenhet. 
 
Vissa mäklarbolag har försökt modernisera och nischa sina annonser. Ett av dessa är 
mäklarbolaget Notar som enligt en artikel i Dagens Industri (Björk, 2005) anlitade 
hiphopartisten Petter, vilken fick i uppdrag att skriva bostadsannonserna i företagets 
kundtidning för att de skulle tilltala den yngre marknaden. Annonserna skrevs på ett modernt 
språk med inslag av stockholmsslang, för att de bostäder som annonserades var centralt 
belägna i Stockholm och den huvudsakliga målgruppen var yngre storstadsmänniskor (Björk, 
2005). Ett exempel på Petters verk är: 
 

”Mitt i Birka! Topp-uppiffad superduper trerummare med kök och vardagsrum i öppen 

planlösning. Stort jävla badrum med lyxvärme för sulorna. Barren har en stor tillhörande 

uteplats för fester och grillkvällar, inhägnad och med trätrall.” (Petter, 2005 i Björk, 2005) 

 
Även om de använde Petter för att marknadsföra sitt varumärke mer än att sälja objektet, kan 
man anta att ett framåttänkande företag som Notar gärna skulle använda sig av nya tekniker 
för att förbättra sina annonser.  
 
Utöver fastighetsmäklare skulle en konsument också bli påverkad av en förändring inom 
bostadsannonsskrivandet. Faktum är att var och en av Sveriges befolkning har eller känner 
någon som har bostad, vare sig det gäller ett hus, lägenhet, gård eller villa. Enligt Wörmann 
förväntas under vår livscykel en genomsnittlig kvinna flytta omkring elva gånger och en 
genomsnittlig man omkring tio gånger. Bara under år 2004 bytte 83 774 bostadsrätter ägare 
genom köp till ett värde av 55,8 miljarder kronor (Wörmann, 2005). Med så många som 
påverkas av bostäder är det inte konstigt att fastighetsbranschen är ett ständigt rapporterat 
ämne. Varje vecka sänds program som HomeStyling, Från Koja Till Slott och Room Service 
(www.tv.nu, 2006) där man ständigt informeras om hur ens hem kan ändras och förbättras. 
Uppmärksamheten har satt sina spår, år 2004 spenderade det svenska folket i genomsnitt 29,5 
% av hushållens totala inkomst på boendet (Wörmann, 2005). Med så mycket tid, energi och 
pengar som läggs ner, knyts många starka känslor till våra bostäder. Dessa känslor påverkar 
till och med det politiska klimatet där det ständigt debatteras om fastighetskatten och 
fastighetslagarna. Inför det stundande riksdagsvalet har Pär Nuder lagt fram ett förslag till en 
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sänkning av fastighetsskatten, vilket kanske är ett bra sätt att tilltala dessa känslor (Olsson, 
2006). 
 

1.2 Positionering 
 
Det finns många undersökningar och artiklar som handlar om kommunikationens effekter och 
struktur. Vi börjar med teorin om den linjära kommunikationsprocessen som Schramm (1955) 
och Shannon & Weaver (1962) lade fram och behandlade. Denna teori kom fram till de olika 
steg som ett budskap har i kommunikationen, genom sändare, mottagare och feedback 
(Shramm, 1955; Shannon & Weaver, 1962). Mallen (1977) studerade denna teori med hänsyn 
till det så kallade bruset som uppstår vid sändning och tolkning av detta budskap, och kom 
fram till två olika typer av brus eller störningar. I en artikel skriven av Woodside & Glenesk 
(1984) studerades tankeprocessen när det gäller reklamannonser i olika nivåer av störningar 
på ett stort antal respondenter. Denna studie kom fram till att annonsernas effekter på 
individer, det vill säga på deras uppmärksamhet, tolkning och erinran (recall), avsevärt 
påverkas beroende på vilken sorts brus som uppstår. Wu & Newell (2003) studerande även 
liknande effekter på erinran av annonser och deras innehåll, vilket resulterade i att de påvisade 
bruset till stor del påverkar dessa effekter. I den befintliga forskningen inom 
kommunikationens effekter och struktur har hittills inga officiella undersökningar eller studier 
som behandlar dessa störningseffekter när det gäller bostadsannonsering gjorts och där i 
ligger vårt bidrag till kunskapsläget. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Liknande objekt ska användas i undersökningen, det vill säga med ett insatspris på under 
1 000 000 kronor. Med dessa avgränsningar bör variablerna pris och läge kunna bortses från 
och man kan istället fokusera på effekten av textframställningen av objektet. Vi har avgränsat 
undersökningen till en yngre målgrupp, det vill säga personer i åldrarna 19-28 år. Även med 
en stor nedskärning av den bostadsköpande marknaden som denna är det prognostiserat att 
gruppen kommer i genomsnitt flytta fyra gånger under denna tid (Wörmann, 2005). 
Undersökningen kommer att begränsas till annonsering av lägenheter som är bostadsrätter. 
Med nedskärningen av marknaden och begränsningen av bostadstyp avgränsar det vad vi kan 
åstadkomma med studien. Vi kan därför inte säga att det går att förbättra marknadsföringen av 
bostadsannonser i och med att ett sådant påstående kräver en större studie med striktare 
reliabilitets- och validitetskrav. Däremot kan vi med vår studie möjliggöra påståendet och 
därmed agerar studien som grund för vidare forskning, vilken kan försvara påståendet.  
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1.4 Syfte och frågeställning 
 
Om vi med hjälp av empiriska metoder kan hitta flera individer inom målgruppen som 
uppfattar vissa ord och begrepp på samma sätt kan ett objekt marknadsföras på ett sätt som 
ökar möjligheten att uppfylla annonsens mål, det vill säga att de som läser annonsen går på 
visningen. Syftet med rapporten är att möjliggöra påståendet att fastighetsannonser kan 
marknadsföras bättre. 
 
Kan en bostadsannons utformas på ett sätt som bättre än de nuvarande väcker intresse och 

uppmärksamhet hos målgruppen? 
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2. Teori 
 

I detta avsnitt ämnas att presentera huvudteorin och delteorierna vilka preciserar 
forskningsfrågan och används som grund för den empiriska undersökningen. 

 

2.1 Inledning 
 
Kommunikationens effekter inom annonsering kan mätas på många olika sätt, som till 
exempel genom att mäta ökning i omsättning, besöksfrekvens på en hemsida eller antalet 
besökare under en bostadsvisning. Med de befintliga tids- och resursbegränsningar är 
tillämpning av resultat och sedan effektmätning av dessa inte aktuellt. Däremot finns det ett 
sätt att förutsäga vilka effekter en reklam kommer att ha innan den lanseras. Undersökningen 
bygger på antagandet att varje gång en annons sätts ut i press och läses sker den så kallade 
kommunikationsprocessen.  
 
Teorin kartlägger de moment som sker varje gång en marknadsförare försöker kommunicera 
med marknaden. Det starka med teorin är att alla annonser genomgår samma moment, vilket 
betyder att även om annonserna är utformade för olika produkter sker samma moment. Det 
som skiljer annonserna åt är effekterna de har på de olika momenten.  
 
I denna studie är det två moment inom kommunikationsprocessen som är mest applicerbara 
till vår undersökning av fastighetsannonser. Efter en beskrivning av 
kommunikationsprocessteorin definieras de två momenten följt av en förklaring av deras 
ursprung och en motivering till deras användning. När momenten har diskuterats presenteras 
de två sätt som används för att mäta momenten. Med resultaten från mätningarna kommer 
man förhoppningsvis att kunna förutsäga två av de moment som sker i 
kommunikationsprocessen och därmed vilken effekt annonsen kommer att ha på marknaden. 
 

2.2 Kommunikationsprocessen 
 
Enligt Shannon & Weaver (1962) och deras linjära kommunikationsprocess består all 
kommunikation av de faktorer eller moment som visas i figur 1 nedan. All kommunikation 
har ett mål och inom bostadsannonsering utgörs detta mål vanligtvis av att en potentiell 
köpare ska komma på bostadsvisningen. Målet uppnås med hjälp av ett budskap, vilket är 
liknande för de flesta bostadsannonser, det vill säga att objektet tillfredställer köparens krav 
och behov. Varje budskap som sändaren (source) ger till mottagare (receiver) går först 
igenom ett kodningsmoment hos sändaren som resulterar i ett meddelande (message), och 
sedan följer ett avkodningsmoment hos mottagaren. Kodningsmomentet består i att sändaren 
har information som denne vill att mottagaren skall kunna tillgodogöra sig. Informationen 
kodas utifrån sändarens medvetande och bakgrund, och skickas sedan genom bruset (noise) 
till mottagaren där budskapet tolkas utifrån mottagarens medvetande och förmåga. När 
mottagaren reagerar på sändarens signal, hjälper det sändaren att omforma eller bibehålla 
budskapet (Schramm, 1955; Shannon & Weaver, 1962; Fill, 2002). 
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Figur 1 - Den linjära kommunikationsprocessen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Schramm (1955) och  Shannon & Weaver(1962) i Fill (2002), s. 32. 
 
Med tanke på att de flesta bostadsannonser har samma mål och budskap, är problemet som 
uppstår när en fastighetsmäklare skriver en annons, samma problem som den linjära 
kommunikationsprocessen beskriver, det vill säga problemet med bruset (noise) vilket stör 
sändningen av signaler mellan sändare och mottagare (Mallen, 1977). Bruset finns alltid 
närvarande på något sätt, och utgörs dels av fysiska distraktioner och dels av kognitiva 
tolkningsfel (Schramm, 1955; Shannon & Weaver, 1962; Fill, 2002).  
 
Den första brusningseffekten, den fysiska distraktionen, är den sortens brus som hindrar en 
mottagare från att upptäcka det kodade budskapet, eller att åtminstone fästa det någon större 
uppmärksamhet (Schramm, 1955; Shannon & Weaver, 1962; Fill, 2002). Varje vecka läser en 
bostadssökande person säkerligen ett flertal annonser med olika formuleringar, ord och 
begrepp. Men det intressanta är vilka av dessa som tar sig förbi bruset och fastnar i individens 
medvetande när denne letar sig igenom de otaliga annonserna i sökandet efter den perfekta 
bostaden. 
 
Den kognitiva aspekten av bruset är de problem som ligger i att sändaren och mottagaren 
måste kommunicera med samma språk (Mallen, 1977), det vill säga att sändaren måste 
anpassa kodningen av informationen i meddelandet till hur mottagarens tänkbara tolkning 
eller avkodning av informationen kan bli. Problemet som föreligger är att formuleringarna kan 
tolkas på andra sätt än vad sändaren har menat, och detta kan påverka mottagarens 
uppfattning på olika sätt. Efter en undersökning av befintliga bostadsannonser har det 
upptäckts att kodningen av budskapet ofta utformas av ett antal återkommande ord och 
begrepp. I metod- och empirikapitlet behandlas dessa vanligt återkommande ord och begrepp. 
 
För att bättre förstå de ovanstående problemen måste definitionerna av uppmärksamhet och 
tolkning först utredas. I samband med detta diskuteras olika sätt att undersöka och studera 
dessa fenomen. 
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2.3 Delteori 1: uppmärksamhet  
 
I verkligheten finns det många olika sätt att tolka begreppet uppmärksamhet. För att undvika 
förvirring definieras uppmärksamhet enligt James (1890) definition, vilken är en vedertagen 
precisering: 
 

“It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem 
several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, of 
consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal 
effectively with others.” (James, 1890, s 381-382.) 

 
Med utgångspunkt i James definition kan uppmärksamhet definieras ännu mer specifikt. Med 
hjälp av de standarder och empiriska undersökningar som har skett inom psykologi sedan 
1890 anpassas definitionen med tabell 1 nedan. 
 
Tabell1 – Sex  förklarande faktorer för uppmärksamhet  

Tillförd uppmärksamhet Kontrollerad uppmärksamhet 
   - Vakenhet    - Selektion 
   - Respons    - Övervakande 
   - Sökande    - Mentalkapacitet 

Källa: Harris (1993), i Ashcraft (2006), s.124. 
 
Tabellen visar att uppmärksamhet först är indelat i två kategorier, tillförd uppmärksamhet och 
kontrollerad uppmärksamhet. Tillförd uppmärksamhet är det som sker automatiskt, det vill 
säga stimuli som uppmärksammas oavsett om man medvetet vill eller inte vill 
uppmärksamma dem. Kontrollerad uppmärksamhet är däremot de processer som är för 
individen frivilliga och väljs att utföras eller inte utföras. Inom dessa kategorier finns det sex 
processer, fenomen eller idéer som används för att förstå och tolka uppmärksamhet (Harris, 
1993). Koncepten kommer att förklaras för att ge en bättre förståelse för uppmärksamhet men 
enbart ett av dessa kommer att testas.  
 
Vakenhet (alertness) är det första konceptet som ska förklaras. Det finns två typer av 
processer som sker under vakenhet, explicita och implicita processer. Explicita processer är 
de som är medvetna och har följder som är förutsägbara. Implicita processer är däremot de 
som sker utan ens medvetenhet (Schacter, 1989 och 1996). Det som är intressant med den 
implicita processen är att människor har kapaciteten att komma ihåg ord och begrepp som de 
är omedvetna om att de har läst. Det betyder att vissa handlingar kan ha påverkas av ting som 
inte finns i ens medvetna (Schacter, 1989 och 1996). 
 
Respons (orienting reflex) och sökande (spotlight) är de koncept som följer vakenhet. 
Respons förklarar beteende som är baserat på reflexer, det vill säga att uppmärksamheten 
fångas för att något oväntad stimuli visar sig (Öhman m fl., 2001 i Ashcraft, 2006). Sökande 
(spotlight) beskriver textens struktur som en roll i uppmärksamhet (Ashcraft, 2006).  
 
Den kontrollerade uppmärksamheten börjar med selektiv uppmärksamhet (selective 
attention). Treisman (1964) förklarar att människor har förmågan att koncentrera sig på ett 
stimuli medan de ignorerar andra pågående stimuli i sin omgivning och att den mentala 
processen av att eliminera dessa andra stimuli kallas selektion (filtering eller selecting). Ett 
exempel är att många har förmågan att lyssna på en konversation, samtidigt som de för en 
annan. Ett annat exempel är att nästan alla har förmågan att höra sitt namn när det används i 
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närheten av en, även om resten av det som sägs är svårt att tyda (Treisman, 1964). Sista 
konceptet inom definiering av uppmärksamhet är mental kapacitet (mental resources) vilket 
är den teori som skall användas i den empiriska undersökningen och därför kräver en djupare 
beskrivning. Med hänsyn till att mental kapacitet är en av de kontrollerade 
uppmärksamhetsprocesser och att det är ett väldokumenterat och utforskat fenomen har vi 
bestämt oss för att använda denna teori i vår studie. Nedan följer ursprunget, definitionen och 
tidigare forskning inom denna teori. 

2.3.1 Mental kapacitet 
 
Mental kapacitet har sitt ursprung i en forskning som utfördes av Telford (1931) där det 
bevisades att det fanns scenarion där människor reagerar på två stimuli som presenteras i 
snabba frekvenser saktare än om bara ett stimuli hade presenterats. På fyrtiotalet fortsatte 
forskningen med psykologer som Margaret Vince och Kenneth Craik (www.dualtask.org, 
2006), men det var Alan Welfords (1967) påstående om att när man väljer den reaktion som är 
mest lämplig för att hantera ett stimuli fungerar hjärnan som en enfilig flaskhals, som har lett 
till teorins nuvarande form.  
 
Mental kapacitet är en teori som beskriver att människor har en viss mängd kapacitet för att ta 
emot information. När denna kapacitet är uppnådd, väljs den viktigaste informationen för 
individen ut. Ett exempel där mental kapacitet bestämmer en människas handlingar kan vara 
en situation där någon kör en bil och pratar med en passagerare samtidigt. Enligt teorin har 
människan som kör inte uppnått sin mentala kapacitet med tanke på att denne kan göra båda 
aktiviteter samtidigt. Däremot, om den som kör bilen helt plötsligt måste undvika ett 
springande barn, kan man med stor säkerhet säga att konversationen kommer att upphöra tills 
faran är över (Ashcraft, 2006). Enligt teorin utnyttjade föraren en viss mängd av sin kapacitet 
för att kunna uppmärksamma barnet och undvika faran, vilket ledde till att den mentala 
kraften som fanns kvar räckte inte till för att hålla konversationen igång. 
 
Att det finns en begränsad kapacitet till hur mycket information hjärnan kan hantera, är en 
ställning som kan debatteras. Under sextio- och sjutiotalet var det flera teorier som visade på 
att våra visuella processer inte lyder under några begränsningar, ett exempel är ”late selection 
theory of attention”. Grunden för teorin är att även när man försöker ignorera vissa stimuli 
kan de till viss grad fortfarande bli analyserade på en semantisk nivå (Eriksen & Hoffman, 
1973). 

2.3.2 Tillämpning av mental kapacitet: Dual Task-testet 
 
Det finns många olika sätt att testa en individs mentala kapacitet, men Dual Task-testet valdes 
inför denna studie, eftersom det i Harold Pashier och James Johnstons (1998) väl citerade 
artikel om uppmärksamhetens begränsningar, anses som det mest användbara testet för att 
mäta mental kapacitet. Pashier & Johnston (1998) föreslår att det test som är mest användbart 
är det som involverar rapporteringen av stimuli som visas under en kort period och som 
presenteras på en tavla. Empiriska undersökningar som involverar Dual Task-testet användes 
först av Sperling (1960) och dessa fann att begränsningar i förvaringen av stimuli i vårt 
korttidsminne kan förhindra att stimuli rapporteras, även när det finns förhållanden som borde 
tillåta att alla stimuli identifieras. 
 
Att köra en bil kräver mycket koncentration och samma gäller för att hålla i en konversation. 
Man kan då fråga sig varför dessa komplicerade uppgifter inte kräver all vår mentala kapacitet 
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när ett test som ber människor att komma ihåg ord och begrepp på en tavla lyckas med just 
detta. Att köra och prata samtidigt kan anses vara lika krävande som att bli presenterad tio ord 
för att sedan rapportera vad som har visats, eftersom båda exemplen inte överskrider en 
individs mentala kapacitet. Däremot är det möjligt att introducera ett ”springande barn”. 
Testets ”springande barn” är ytterliggare en uppgift, vilket utgör ”dual” aspekten av testet. 
Deltagarnas andra uppgift är att sortera bort ord och begrepp som inte har anknytning till 
fastigheter. Utöver de två uppgifterna ska den mentala kapaciteten hos deltagarna överskridas 
genom att använda en stor tavla med många ord (Duncan, 1987) och en tidspress ska 
appliceras (Kleiss & Lane, 1986).  Med de restriktioner och uppgifter som deltagarna måste 
hantera, kommer de förhoppningsvis befinna sig i en situation där de har uppnått sin mentala 
kapacitet och blir därför tvungna att välja mellan vilka ord som uppmärksammas.  
 
Som i fallet med de flesta psykologiska test finns det kritik till Dual Task-testet. Schumacher 
m fl. (2001) har rapporterat att, om deltagaren får öva inför testet och blir instruerad att lägga 
lika mycket energi på båda uppgifterna, har det en stor påverkan på resultaten och förmågan 
av testet att nå de önskade nivåerna av den mentala kapaciteten. Taylor and Francis Group 
(1997) visar att med tanke på den bristande förmågan att mäta uppmärksamhet finns det inget 
sätt att fastställa om man har överskridit den mentala kapacitetsnivån, vilket är den centrala 
uppgiften för testet.  
 

2.4 Delteori 2: tolkning  
 
Mycket av den information som en person möts av varje dag kommer ifrån talat eller skriftligt 
språk som används för att ställa frågor, förklara slutsatser eller klargöra problem. För att dra 
nytta av informationen måste den tolkas. Som marknaden ser ut idag är majoriteten av 
marknadsföring för bostadsannonser enbart utformad i skriftlig form därför kommer tolkning 
av muntligt språk inte att diskuteras.  
 
Med hjälp av teorier och modeller kan man förstå texttolkningsprocessen. Kathleen Galotti 
(2004) presenterar fyra strukturella ramar som varje människa använder för att tolka en text: 
fonetik, syntax, semantik och pragmatik. Eftersom fonetik hör till det talade språket, syntax 
har med allmänt vedertagna regler för meningsuppbyggnad att göra och att pragmatiska regler 
innefattar sådant som personlig kommunikation är dessa inte relevanta för denna 
undersökning. Därför diskuteras endast den semantiska delen av tolkning. Nedan följer 
ursprunget, definitionen och tidigare forskning inom semantik. 

2.4.1 Semantik 
 
Utöver det ovanstående skälet för valet av semantik, grundas det också i resultaten från Sachs 
(1967) undersökningar. Sachs fann att när man är klar med den mentala processen av att läsa 
en mening brukar man kassera (discard) det mesta av den exakta texten, och bara komma ihåg 
en representation av helheten. ”Helheten” tolkas som de attribut och adjektiv som beskriver 
objekten. Om man tar annonsen från början av kapitel ett som exempel beskrivs den med 
följande mening, ”Föreningen har god ekonomi och en mysig innergård.” Med Sachs (1967) 
antaganden kan det föreställas att det som en potentiell köpare kommer ihåg är ”god ekonomi” 
och ”mysig innergård”. Om dessa begrepp finns som en representation i köparens hjärna är 
det ytterst viktigt att de tolkas som positiva beskrivningar av ett objekt.  
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Med val av semantik som utgångspunkt för hur marknaden tolkar fastighetsannonser är det 
viktigt att konceptet förklaras innan de teorier som används för att testa den kan presenteras. 
Filosofen och logikern C. S. Peirce (1991) som anses vara en av semiotikens grundare och 
britterna Ogden och Richards har beskrivit semantik genom betydelsemodeller som förenklat 
kan presentas med hjälp av den semiotiska triangeln vilken också kan användas som en 
definition av semantik (Ogden & Richards, 1994; Bolander, 2002). 
 
Figur 2 - Den semiotiska triangeln  
                                                
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Källa: Ogden & Richards (1994) i Bolander (2002), s. 36.  
 
Enligt Ogden och Richards (1994) består triangeln av tre delar: 1) vårt mentala lexikon, det 
vill säga det som finns i våra hjärnor, det som har lagrats med tiden och de uppfattningarna 
som vi skaffat oss via våra egna erfarenheter, 2) referent i verkligheten, det som egentligen 
menas med orden i omvärlden, och 3) ordens form, själva symbolen. De tre komponenterna 
har olika starka samband med varandra, till exempel sambandet mellan referenten och 
symbolen anses vara det svagaste, eftersom referenten kan uttryckas på olika sätt. Men andra 
samband är starkare, kopplingen mellan ordet och referenten är redan bestämda i våra hjärnor 
för att denna koppling styras av användarens erfarenheter (Ogden & Richards, 1994). Den 
som skriver bostadsannonser har oftast annorlunda erfarenheter än den som läser annonsen 
detta eftersom de kan till exempel ha olika bakgrund eller har tillhör olika åldersgrupper, det 
kan vara många olika orsaker som påverkar en individs erfarenheter. Där i ligger ett problem 
om det visar sig att sambandet mellan ordet och referenten är annorlunda. 
 
Ordens betydelse, enligt Barthers (1969), förklaras med hjälp av två olika förhållande mellan 
tecken och referenten. Ett av dem kallas denotation, vilket är den uppenbara betydelsen. Det 
andra är konnotation, vilket är ordens bibetydelser som bygger på skillnader inom känslor 
eller värderingar hos individen. Vardagsord, till exempel, anses vara färgade av individernas 
upplevelser medan fackord räknas som mer neutrala. Jämför till exempel orden bostad och 
lya. Även om de inte är typiska exempel för fackord eller vardagsord kan man fortfarande se 
skillnader mellan de två. Ordet bostad uppfattas som neutralt medan ordet lya lutar åt det 
vardagliga hållet. 
 
En och samma referent kan också ha olika benämningar som speglar sändarens uppfattningar 
om referenten (Barthers, 1969), det vill säga orden: våning, appartament, ställe, lya, lokal är i 
princip en och samma sak, beteckningar för ordet bostad, vilket kan grupperas med orden: 
villa, hus, gård, stuga och residens som betecknar ordet hus (Nya stora synonymordboken, 
2001). En del av informationen som ska utvinnas ur arbetet är om det blir skillnad i hur 
mottagare upplever en bostadsannons som använder olika beskrivningar, till exempel om  
ordet lägenhet byts ut mot ordet lya. 
 

Mentalt lexikon 

Symbol,ord  Referent i verkligheten 
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Det är viktigt att en kritisk ställning presenteras som visar nackdelen av en fokusering på 
enbart en av de fyra faktorer av tolkningsprocessen. Dascal (2003) påstår att informationen 
man får ur kontexten spelar den centrala rollen i tolkning. Dascal förklarar att med hänsyn till 
de varierande sätt som en tanke kan presenteras på och den svåra uppgiften av att precisera 
den, har det lett till att många forskare har ställt hela tyngden av tolkningen på kontexten, 
vilket förnekar semantik en signifikant roll i tolkningsprocessen. Empirisk forskning stärker 
Dascals (2003) påstående. En av dessa undersökningar visar att pragmatik tillåter den som 
tolkar en text att förstå talarens idé eller tanke enbart på basis av den kontextuella 
informationen utan att ta hänsyn till den semantiska meningen av talarens språk (Gibbs, 1984 
och 1989). 

2.4.2 Tillämpning av semantik: teoretisk grund för enkäten  
 
För att testa semantik i bostadsannonserna har det valts en enkätmetod, eftersom det tillåter 
tillämpningen av teoretiska ramverk inom semantik. Med ett teoretiskt ramverk som grund 
tillåter det en större validering när man generaliserar resultaten.  
 
Den första teorin som används är arbitrariness. Teorin förklarar att det finns situationer där 
det saknas en korrelation mellan vad orden och meningen ska föreställa (Galotti, 2004). 
Problemet för en fastighetsmäklare är om detta fenomen förekommer inom annonseringen av 
objekt. Ett exempel kan vara ordet charm, vilket enligt nationalencyklopedin betyder, 
”naturlig inneboende förmåga att behaga och väcka positiva känslor hos person, föremål 
etc.” (www.nationalencyklopedin.se, 2006) Enligt semantikens denotativa betydelse bör en 
lägenhet som är charmig då väcka en positiv känsla hos en potentiell kund vilket är något som 
kan tolkas som en positiv beskrivning av ett objekt. Även om det är ett ord som är i grunden 
positivt förknippat med ett objekt kan den, enligt arbitrariness och semantikens konnotativa 
betydelse, tolkas som en negativ beskrivning. Därför, inom enkäten, skall denna teori 
användas för att hitta tendenser till ord eller begrepp som förknippas med positiva eller 
negativa känslor. Hur detta utförs beskrivs i metodkapitlet.  
 
Nästa teori heter lexical ambiguity. Teorin grundar sig i forskning som visar att när man läser 
ett ord, aktiveras associationer till detta ord i vårt mentala lexikon. När personen sedan läser 
vidare finns enbart de relevanta associationerna för ordet kvar, eller aktivt i minnet. Används 
då ett ord som redan är grupperat som inaktivt hos individen, blir det oenighet i läsarens 
förståelse (Swinney, 1979). Om man ska exemplifiera teorin i en fastighetsmäklares situation 
är ordet lägenhet en av ytterst betydelse för potentiella köpare. När ordet läses kan man tänka 
sig att ord som: fräsch, charmigt, perfekt, läckert, bra, trevligt och prisvärt finns i läsarens 
mentala lexikon. Enligt teorin grupperas redan vissa ord som aktiva och de kvarstående som 
inaktiva när man läser vidare. Om fräsch och trevligt är de ord som är aktiva men det är 
charmigt och läckert som används för att beskriva lägenheten kommer kommunikationen inte 
nå målgruppen på ett lika effektivt tillvägagångssätt.  Därför kommer enkäten utformas så att 
deltagarna kartlägger orden som är aktiva i deras representation av en lägenhet. 
 
Sista teorin baseras på Kintsh & Keenans (1973) undersökningar. De hittade en tendens där 
läsare är mer benägna att komma ihåg de ”centrala” satser än de som är periferiska, tendensen 
benämndes propositional complexity. Resultaten antyder att satserna är representerade mentalt 
i en slags hierarki med de centrala placerade högts i rangordningen. I metodkapitlet berörs det 
hur undersökningen har gått till väga för att belysa detta fenomen.  
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2.5 Teoretiskt perspektiv för analys 
 
En modell som kommer användas vid analysen i denna uppsats är den så kallade FCB-
modellen. Denna modell används av många marknadsförare vid utformandet av den kreativa 
strategin och då modellen kategoriserar olika produkter hjälper den marknadsförare att se hur 
människor agerar inför ett köp av produkter (Vaughn, 1980). Enligt FCB-modellen utgörs 
varje köp av tre föregående faktorer: den kognitiva faktorn, den emotionella faktorn och den 
agerande faktorn (Vaughn, 1980). Ordningen som dessa faktorer spelar in i bestäms av vilken 
typ av produkt köpet gäller för, och i vilken grad produkten eller köpet involverar 
konsumenten. Till exempel skulle en lägenhet placeras högt upp till höger i modellen, då 
köpet oftast innebär en längre process med en medveten konsument som gärna tar lite mer tid 
på sig att informera sig om produkten. Detta kan förklaras med att köp av dyrare produkter 
medför bland annat en större finansiell risk vid felköp samt att erfarenheten för köp av sådana 
produkter brukar saknas. Lågt involverande produkter, som till exempel, sötsaker, köps oftast 
impuslivt vilket medför att marknadsföring av liknande produkter ska utföras på ett kreativt 
och emotionellt sätt. Det motsatta gäller för högt involverande produkter där konsumenten 
handlar mycket rationellt (Kapferer & Laurent, 1985; Fill, 2002). 
 

Figur 3 – FCB-grid 
 

 
Källa: Vaughn (1980) i De Pelsmacker m fl. (2004), s 71. 
 
Nackdelarna som presenteras i samband med FCB-modellen i artikeln A six-segment strategy 
wheel av Taylor (1999) är att den inte tar hänsyn till de sociala och kulturella faktorer som 
påverkar vid en konsuments köpbeteende, men eftersom denna uppsats behandlar mer än bara 
denna modell och även kommer använda de teorier om uppmärksamhet, tolkning och 
semantik som tidigare nämnts, vilka alla är utformade med det sociala psyket och kulturen 
som bakgrund, kan denna nackdel till viss del bortses från. 
 
FCB-modellen används inte under utformandet av metoden utan tillämpas istället vid 
analysmomentet, för att ytterliggare förstärka detta. Vid analysen behandlas en lägenhet som 
en produkt, och balkong, utsikt och liknande kommer att behandlas som en tilläggsprodukt, 
som inte alla köpare är intresserade av. Med andra ord kommer bland annat balkong och 
utsikt att behandlas som lågt involverande produkter, medan lägenheten ses som en högt 
involverande produkt. 
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3. Metod 
 

Detta avsnitt behandlar de olika tillvägagångssätt som användas för att tillämpa de teorier 
som presenterats i föregående kapitel samt en beskrivning om hur det empiriska materialet 
samlats in. 

 

3.1 Inledning 
 
Innan teorierna var framlagda, ville vi ha information om vissa ord och begrepp har tendenser 
till att skapa positiva eller negativa effekter på intresset av ett objekt. Nu när teorierna har 
diskuterats, kan vi precisera vilken information som behövs för att studera dessa effekter, det 
vill säga positiva eller negativa effekter på uppmärksamhet och tolkning av ord och begrepp.  
 
Vi tänker betrakta fenomenet utifrån en extern synvinkel, nämligen bostadsannonsläsarens. Vi 
ska inte värdera eller bedöma hur hela bostadsannonsskrivandet borde se ut utan att vi endast 
vill beskriva den nuvarande situationen och möjligen ge förslag till eventuella förändringar 
inom detta område. Vi ska, med hjälp av redan valda teorier, försöka ge rationella förklaringar 
till vårt utvunna resultat som till slut ska tolkas på ett problemlösande sätt (Bryman, 2005). 

3.1.1 Tillvägagångssätt 
 
Med hjälp av vår undersökning vill vi se om det finns mönster som visar på att vissa ord och 
begrepp tilltalar målgruppen bättre än andra. Uppsatsen kommer till stor del att bygga på 
empiri som samlas in på två olika sätt. Det ena sättet är ett psykologiskt test som utförs för att 
se hur olika ord och begrepp fångar uppmärksamhet. Det andra sättet är en enkät som 
undersöker tolkningen och uppfattningen av olika, vanligt förekommande ord och begrepp i 
bostadsannonser. Variablerna som vi har valt att undersöka är kvantifierbara eller kan lätt 
kvantifieras, vilket underlättar deras senare jämförelse med varandra, det vill säga en 
kvantitativ metod kommer att användas. Detta leder till att förhållandet mellan vår valda teori 
och vår insamlade data ska inspireras av ett deduktivt synsätt, nämligen att teorierna ska 
tillämpas på den praktiska undersökningen (Bryman, 2005). Innan en undersökning kan 
genomföras, måste dock en urvalsprincip väljas. 

3.1.2 Urvalsprincip 
 
Det finns många olika sätt att välja ett urval ur en population. Det som är aktuellt för denna 
uppsats är en blandning av ett icke-sannolikhets- och ett sannolikhetsurval, närmare bestämt 
ett bekvämlighetsurval tillsammans med ett stratifierat urval. Bekvämlighetsurvalet innebär 
att inför studien försöka hitta respondenter som alla bor i närheten av författarna (Malhotra & 
Birks, 2003).  
 
De nackdelar som förekommer med denna urvalsprincip är bland annat att 
undersökningspersonerna själva har en möjlighet att påverka vem som ska få delta, vilket 
innebär att  en generalisering på en större population blir svårt att försvara (Malhotra & Birks, 
2003). För att motverka denna effekt har ett stratifierat urval gjorts med hjälp av en 
tvåstegsprocess. Först valdes flera stratum, vilket är till exempel ett område som innefattar en 
population med passande karaktäristika. Nästa steg i denna process är ett sannolikhetsurval av 
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de individerna inom detta stratum (Malhotra & Birks, 2003). Det viktiga är att individerna 
inom detta stratum är någorlunda homogena, och att kraven som har ställts uppfylls, det vill 
säga att respondenterna skall vara i åldrarna 19-28 år. De stratum som valdes var tre 
studentboenden i Lund: Delfi, Kalmar Västra och Malmö nation. 
 
Motivationen till att alla respondenter har valts inom studentboenden är att det kan öka 
möjligheterna till att man, utifrån Armstrong & Kotlers (2005) teori om konsumentbeteende, 
kan anse dem tillhöra ungefär samma subkultur och social ställning, och därmed en homogen 
grupp, vilket minimerar antalet variabler som påverkar resultatet. Det som möjligen hade varit 
mer korrekt och passande vore endast ett sannolikhetsurval, vilket innebär att alla i 
populationen, det vill säga att alla personer i hela Sverige som är mellan 19-28 år gamla har 
möjlighet att delta i experimenten. Dock kan det anses orealistiskt att genomföra en 
undersökning av sådan storlek.  
 

3.2 Det psykologiska testet 

3.2.1 Utformning 
 
Populationen i det psykologiska testet utgörs av boenden på Malmö nation. Detta urval 
uppfyller kravet att individerna bör vara homogena, det vill säga att de flesta som bor på 
nationen kommer från Sverige, är studenter mellan 19 och 28 år gamla och har liknande 
inkomster. Inom detta boende finns cirka 250 hyresgäster, vilka bor i tre olika byggnader 
(gamla huset, mellanhuset och cassa huset). För att uppnå en tillräcklig hög procent, men inte 
alltför hög med tanke på redan beskrivna begränsningar, av populationen har det valts att 
utföra experimentet på femton procent av populationen, det vill säga, fyrtio deltagare.  För att 
uppnå ett slumpmässigt urval har de fyrtio deltagarna delats upp mellan de tre hus med 16 
individer från gamla huset, tolv stycken från mellanhuset och tolv stycken från cassa huset. 
Urvalet gjordes proportionellt mot antalet boenden i respektive hus. I det gamla huset finns 
sju våningar. Utanför varje våning finns 18 ringklockor som tillhör de olika rummen. För att 
välja vilket rum och därmed vilken deltagare som ska testas har det använts fyra tärningar, då 
detta medför en rent slumpmässig metod för urvalet och har inspirerats av Malhotra & Birks 
(2003) simple random sampling-teknik. Alla ringklockor blir numrerade från fyra till 22. 
Sedan rullas tärningarna för att se vilken rum som skall ringas på. Detta upprepas två gånger 
per våning tills att 14 deltagare har valts. Sedan rullas tärningarna igen för att se vilka två av 
våningarna som skall användas för de resterande två deltagarna. Processen upprepas sedan för 
de andra två husen.  
 
Som det har beskrivits i teorikapitlet är testet baserad på ett så kallat Dual Task-test. Det har 
nämnts att en tavla (display) ska användas, att ord och begrepp är testens stimuli, att en 
tidspress ska tillämpas och att det finns två uppgifter. Däremot har det inte förklarats hur 
tavlan ser ut, hur många ord som används och hur mycket tid som har valts för uppgiften.  
 
De två uppgifterna som deltagarna har är att granska en tavla och försöka komma ihåg de ord 
som beskriver lägenheter och samtidigt ska de ord som inte beskriver lägenheter sorteras bort. 
Orden presenteras på en tavla, vilken utgörs av en vit rektangel med en längd på 102,5 
centimeter och en bredd på 73,5 centimeter. Storleken på tavlan valdes med Duncans (1987) 
observationer i åtanke, det vill säga att en stor tavla som får plats med många ord. En för liten 
tavla skulle resultera i att orden hamnar för nära varandra, och den motsatta effekten gäller 
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med en för stor tavla. Med möjligheten att färgen kan vara en variabel som påverkar 
deltagarna, valdes färgen vit för sin neutralitet. 
 
Med inspiration från Duncan (1987) har det valts 50 av de mest återkommande ord och 
begrepp inom bostadsannonsering, för att antalet anses vara tillräckligt för att överskrida den 
mentala kapaciteten hos deltagarna. Hur orden valts redogörs i enkäten utformning på sida 21. 
Dessa ord och begrepp är både attribut och adjektiv som beskriver ett objekt. Det har också 
valts femtio ord som inte har någon anknytning till lägenheter och är uppdelade i två olika 
grupper; de första är ord som har anknytning till mode och de andra är ord som har 
anknytning till universitetsstudier. De två olika ämnena valdes för att försöka undvika 
åtskillnad av könspreferenser, det vill säga om ämnet fotboll hade valts skulle de deltagarna 
av det manliga könet kunna vara mer påverkade än den kvinnliga. Därefter delades alla ord in 
i två grupper (se tabell 2). Attribut som beskriver lägenheter grupperades med modeorden och 
de ord som beskriver lägenheter med adjektiv grupperades med studieorden. Detta gjordes för 
att tavlan har två sidor och testet utförs två gånger med femtio ord på var sin sida. Valet av 
vilka grupper som ska används tillsammans skedde slumpmässigt.  
 
Tabell 2 – Ordlista som används idet  psykologiska testet  

Antal Lägenhet Skola  Antal Lägenhet Kläder 

1 tilltalande fysik  1 arbetshörna tröja 
2 fräsch kemi  2 nära tåg kofta 
3 hemtrevlig ekonomi  3 bågformade fönster jeans 
4 välvårdad psykologi  4 lugn gård skor 
5 charmig matematik  5 attraktivt läge skjorta 
6 rymlig sociologi  6 orginalskåp strumpor 
7 spännande musikvetenskap  7 mot gatan väst 
8 luftig litteratur  8 vitsåpade golv rock 
9 perfekt böcker  9 originaldetaljer jacka 
10 nyrenoverad bibliotek  10 garderobsvägg mössa 
11 mysig rektor  11 fritt läge t-shirt 
12 välplanerad institution  12 högt läge fängslande höstkollektion 
13 läckert filosofi  13 funkislägenhet nya modet 
14 fin nation  14 bevarade funkisdetaljer stort sortiment 
15 trivsam kår  15 funktionellt underkläder 
16 påkostat lärosal  16 västerläge v-ringad 
17 prisvärd tentavecka  17 stora fönster ralph lauren 
18 modern kursanmälning  18 solid förening utsvängda byxor 
19 bra akademisk kvart  19 insynssyddade dubbelknäppt 
20 härligt omtenta  20 stor denim 
21 strategisk ex-tenta  21 nyrenoverad vårkollektion 
22 elegant introduktionsvecka  22 nära buss handväska 
23 trevligt akademibokhandeln  23 grönt område gucci 
24 magnifik kandidatuppsats  24 fin utsikt versace 
25 kanonfin pärm  25 liten zara 

 
Storleken på texten bestämdes till 48 punkter, och med testets stimuli fastställda, klistrades de 
sedan upp på tavlan var för sig. Den ordning som orden utplacerades skedde slumpmässigt 
genom att de lades i en hög och blandades. Sedan klistrades alla ord på tavlan horisontellt 
med jämna mellanrum. Det valdes också att undvika klumpning av kategorierna och andra 
mönster för att kringgå variabler som kan leda till att ord uppmärksammas på grund av olika 
strukturella faktorer.  
 
Antalet sekunder som deltagarna fick på sig att klara uppgiften var 20 sekunder. Tiden 
bestämdes med hjälp av Kleis & Lane (1986) undersökningar och med hjälp av en pilotstudie. 
Pilotstudien visade sig att tio sekunder var för kort tid med ett maxantal på två ord som kunde 
memoreras, dessutom visade det sig att deltagarna koncentrerade sig på ett ställe på tavlan 
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istället för att granska hela. Detta innebär att många ord granskas utifrån strukturen på tavlan 
och inte utifrån ordens semantik, vilket var det som skulle testas. Med för mycket tid visade 
det sig att deltagarna inte kände en tillräckligt hög stressnivå för att åstadkomma det de 
effekter som beskrevs i teorikapitlet.  
 
De fysiska redskapen som krävs för att utföra testet är följande: tavlan med orden på, en 
penna och ett papper för deltagarna, en klocka som tiden tas med samt en lokal där testen 
utförs i.  

3.2.2 Utförande och reflektioner 
 
Det mest naturliga stället där människor läser bostadsannonser i är deras egna hem. Därför 
utfördes testet i deltagarnas egna bostäder för att återspegla en naturlig miljö. Deltagarna fick 
sedan papper och penna och de instruktioner som skulle följas. Efter att testet utförts samlades 
resultaten och deltagarens kön noterades. Instruktionerna bestod av följande:   
 

1. En tavla kommer att visas i 20 sekunder. På tavlan finns det 50 ord. 25 ord beskriver 
lägenheter och de andra 25 ord har med kläder att göra.  

2. Under de 20 sekunderna ska du försöka komma ihåg så många ord som beskriver en lägenhet 
som möjligt och undvika att komma ihåg de ord som har med kläder att göra.  

3. Under tiden som du tittar på tavlan kommer det att berättas när 10 sekunder har gått. 
4. Efter att 20 sekunder har passerats tas tavlan bort och du får skriva ner de ord som du kommer 

ihåg.  
5. Testet repeteras en gång till med andra sidan av tavlan. Andra sidan har också femtio ord. 

Ytligare 25 som beskriver lägenheter men denna gång har de andra 25 ord med skolan att göra. 
Du skall enbart komma ihåg de ord som beskriver lägenheter.  

6. Under tiden som du tittar på tavlan kommer det att berättas när 10 sekunder har gått. 
7. Efter att 20 sekunder har passerats tas tavlan bort och du får skriva ner de ord som du kommer 

ihåg. 
 
Pilotstudien resulterade i den slutiga utformningen av testet. I pilotstudien observerades en 
återkommande händelse, vilken var att deltagarna ville veta testets innebörd. Om man 
försäkrade att det skulle förklaras att efter testet utförts, accepterades det. De flesta deltagarna 
blev också nervösa när det förklarades att de endast skulle få tjugo sekunder för att utföra 
uppgiften. Detta ledde till irritation när de skulle skriva ner sina svar och en irritation över att 
de inte kunde komma ihåg tillräckligt många ord. För att motverka detta behövdes det bara en 
förklaring att 20 sekunder är väldigt kort tid, och att stressfaktorn är naturlig.  
 
Det provades att räkna ner var femte sekund, men detta ledde till en alltför hög stressnivå. 
Däremot att meddela när det fanns tio sekunder kvar höll stressnivån konstant över 
tidsperioden och det observerades att meddelandet ledde till att deltagarna flyttade sin blick 
till en annan del av tavlan. En faktor som ville undvikas var möjligheten att deltagarna skulle 
koncentrera sig enbart på ett ställe på tavlan vilket skulle ha en negativ påverkan på 
resultaten, därför frågades det efter varje test hur deltagarna granskade ttavlan. Det noterades 
att det fanns fyra olika sätt att observera tavlan men det som var återkommande med alla sätt 
var att hela tavlan granskades.  
 



 23 

3.3 Enkäten 

3.3.1 Utformning 
 
När man ska bestämma urvalets storlek i en enkät, måste man ta hänsyn till många olika 
faktorer. Dessa inkluderar bland annat hur undersökningen och analysen är utformade samt 
tillgång till resurser. Generellt sätt krävs det mer information ju viktigare beslut som måste 
fattas, vilket innebär att man måste använda sig av ett större urval. I takt med fler 
respondenter som befinner sig i urvalet ökar kostnaden i tid och andra resurser (Malhotra & 
Birks, 2003). 
 
Tabell 3 – Vanliga urvalsstorlekar vid marknadsundersökningsstudier  

Type of study Minimum size Typical range 
Problem identification research (e.g. market potential) 500 1000-2500 
Problem-solving research (e.g. pricing) 200 300-500 
Product tests 200 300-500 
Test marketing studies 200 300-500 
TV, radio or print advertising (per commersial/ad tested) 150 200-300 
Test-market audits 10 stores 10-20 stores 
Focus groups 2 groups 4-12 groups 

Källa: Malhotra & Birks, 2003, s. 361. 
 
Då riktlinjerna för en testning av TV-, radio- och tryckt annonsering visar på ett urval som 
innehåller 150 individer, vilket gäller kvantitativa undersökningar (Malhotra & Birks, 2003), 
anser vi att ett urval innehållande 80 respondenter bör vara passande för vår 
enkätundersökning, med tanke på att denna undersökning inte är på en nationell 
reklamkampanj. 
 
För att få information om hur olika ord och begrepp i bostadsannonser tolkas utifrån köparens 
perspektiv utformades en enkät. Syftet var att skapa en förståelse om vilka ord som 
respondenterna tolkar som positivt eller negativt förknippade med lägenheter. Ordvalet 
gjordes med grund i faktiska bostadsannonser som har exponerats i Sydsvenska Dagbladet, 
Dagens Nyheter och Metro Bostad. Dessa ord användes vid utformningen av enkäten, dock 
användes inte alla utan endast de som var oftast förekommande. Detta är på grund av att 
antalet frågor i en enkät måste vara begränsat för att minska bortfall i svaren då 
respondenterna anser det för ansträngande att svara på ett stort antal frågor (Bryman, 2005). 
 
Enkäten består av tre delar som innehåller attitydfrågor, viktighetsfrågor och frågor angående 
respondenternas karaktäristika. Enkäten utformades med grund i Bryman (2005) riktlinjer, det 
vill säga att de fasta frågorna formulerades kort, enkelt och så tydligt som möjligt samt att 
ledande frågor undveks.1 Ett inledande brev skrevs där vi kort förklarade syftet med vår enkät 
för att väcka intresse samt förståelse och därmed minska bortfall.  
 
Den första delen bygger på att respondenten ska välja och rangordna tre olika ord som han 
eller hon anser passa bäst enligt eget tycke till det begrepp som presenteras i frågan. 13 frågor 
angående attribut i lägenheter ställdes. Vissa frågor har olika antal svarsalternativ men detta 
berodde på det begränsade antalet av orden i de befintliga bostadsannonserna. Utformningen 
gjordes med grund i teorin om lexical ambiguity. Enligt teorin skall resultaten visa de aktiva 

                                                 
1 Se bilaga 2 för enkätformuläret. 
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och centrala orden som människor associerar till olika begrepp. Rangordningen sker för att 
belysa propositional complexity i respondenternas mentala lexikon, det vill säga vilket eller 
vilka ord bland dem som väljs mest av respondenterna, och därför intresserar flest människor. 
Dessutom vill vi med rangordningen också belysa vilka ord som i en bostadsannons skulle 
kunna fungera som ett andra eller tredje alternativ, då friheten att använda synonymer vid 
utformningen av en bostadsannons inte begränsas lika mycket.  
 
Den andra delen av enkäten består egentligen av två undersökningar. Dels vill vi belysa hur 
viktiga olika attribut är för en person mellan 19-28 års ålder, och dels vill vi undersöka 
arbitrariness, eller den semantiska differentieringen som det också kallas, hos olika ord och 
begrepp. Svaren ges på Likert-skalan i första frågan i Del II, där respondenterna ska 
betygsätta hur viktigt de anser att deras framtida bostad har olika attribut. Detta är för att 
bättre tolka första delen av enkäten då en förståelse kring val av orden kan skapas (Bryman, 
2005). 
  
I fortsättningen av Del II ska svaren ges genom att semantiskt differentiera orden på en skala 
från ”tråkigt” till ”intressant” (Bryman, 2005). Det senare, differentieringen, görs för att visa 
på att även om en mäklare eller bostadsannonsör oftast försöker använda sig av positiva ord 
och begrepp, uppfattas dessa inte alltid lika positivt hos målgruppen. Ett ord som mysigt, 
vilket i vanliga sammanhang har en positiv betoning, skulle mycket väl kunna tolkas som 
trångt i en persons ögon och därför tolkas som tråkigt. 
 
Enkäten innehåller också frågor som ska ge information om respondenternas karaktäristika. 
Dessa frågor omfattar respondenternas ålder, kön, inkomst, sysselsättning, nuvarande 
boendeform samt om de tänker skaffa sig en bostad inom kort tid. I samband med 
viktighetsfrågorna angående bostaden, kan respondenterna delas upp i olika demografiska 
grupper. Detta är för att det ger en bild av respondenterna och därmed möjliggör en vidare 
segmentering av målgruppen. 

3.3.2 Reflektioner 
 
En pilotundersökning gjordes med ett mindre antal deltagare och denna visade att enkäten 
uppfattas på ett sätt som överensstämmer med författarnas intentioner. Några korrigeringar för 
storlek på anvisningar och uppdelningar fick däremot göras för att underlätta förståelsen för 
respondenterna. 
 
Fördelen med enkäten är att den passar för större undersökningar med frågor som har många 
svarsalternativ samt känsliga frågor, till exempel frågor angående inkomst, när 
respondenterna ofta vill vara anonyma. Intervjuareeffekten är låg med tanke på att den 
personliga kontakten är minimal. En sådan enkät med fasta frågor kräver också mindre 
resurser både i form av pengar och tid och ökar jämförbarheten när man tolkar svaren 
(Bryman, 2005).  
 
Nackdelen med en enkät som utformas på ett sådant sätt är framför allt att skillnaden mellan 
respondenternas intentioner och verkliga beteende inte visas, det vill säga, om de väljer ord 
med tanke på att de ska köpa en lägenhet eller om de bara går på allmän känsla. En annan 
nackdel är att fasta frågor i enkäten inte ger oss information om vilka ord som respondenten 
själv skulle vilja ha med (Bryman, 2005). 
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Målet med enkätundersökningen är i första hand att visa på tendenser till ett unifierat tycke 
om dessa vanliga ord och begrepp som återfinns i bostadsannonser, för att vi sedan ska kunna 
dra slutsatser om vilka ord som är bättre än andra att använda när en mäklare eller 
bostadsförsäljare vill träffa en speciell målgrupp med en annons. Eftersom undersökningen är 
begränsad till en målgrupp, kan inte slutsatser om andra målgrupper dras, men det hindrar inte 
att liknande undersökningar för andra målgrupper görs i framtiden. 
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4. Empiri 
 

Metoderna som utnyttjades resulterade i  primär empiri. För att synliggöra denna ställs den 
upp och kommenteras i detta kapitel. 

 

4.1 Det psykologiska testet 
 
Det psykologiska testet utfördes två gånger. I det första testet var det attribut som skulle 
kommas ihåg och i det andra testet var det adjektiv som skulle kommas ihåg. Efter båda testen 
skrev respondenterna ner sina svar. Detta innebär att den data som insamlades inte var 
hanterbar för att utföra analyser på. För att lösa detta problem fördes in all data in i två 
tabeller. I den första tabellen fördes attributorden in och i den andra tabellen fördes 
adjektivorden in. Varje tabell visar vilka ord som respondenterna uppmärksammade, deras 
kön och det antal ord som de uppmärksammade. Det visar också hur många gånger varje ord 
uppmärksammades totalt, med hänsyn till alla respondenters svar. Sedan finns det en 
differentiering av hur många gånger alla de olika orden uppmärksammades med hänsyn till 
kön.1  
 
När resultaten granskades kunde några märkliga fenomen åskådas. Några av respondenterna 
skrev ner ord som inte fanns med på tavlan i testet, vissa ord från det första testet skrevs ner 
under det andra testet, och i vissa fall sammansattes ord och begrepp med varandra. Exempel 
på ord som skrevs ner i ena gruppen men som endast fanns med i andra gruppen är: rymlig, 
ljus och attraktivt läge. Exempel på ord som inte fanns med i listorna men har anknytning till 
orden som finns var: innergård, badrumskåp, funkisstil, stor balkong, söderläge och bra 
planlösning. Exempel på ord som observerades och inte var helt lika de ord som fanns var: 
genomgående, lugnt, billig, skötsam och ordningsam. Ett exempel på en sammansättning av 
två ord och begrepp var fönster ut mot gatan. Dessa exempel kan ses som ett stärkande 
resultat för teorin lexical ambiguity med tanke på att det tydligt visar att respondenterna hade 
dessa ord i sitt aktiva minne.  
 

4.2 Enkäten 
 
Enkäten har delats in i tre delar: Del I, Del II och Del III. Respondenterna ombes att 
rangordna ord som har anknytning till bostadsannonser i Del I. Del II av enkäten innefattar 
först en fråga om viktighet när det gäller bostäder sedan ett avsnitt om semantisk 
differentiering. Respondenternas karaktäristika redogörs för i Del III. Totalt sett delades 110 
enkäter ut, varav 84 returnerades i tid för sammanställning och analys. Detta innebär en 
svarsfrekvens på cirka 76 %, vilket kan anses som väldigt bra om man utgår ifrån Jacobsens 
(2002) rekommendationer. 

                                                 
1 Tabellerna kan hittas I bilaga 4 och bilaga 5 
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4.2.1 Del I – attityd 
 
I nedanstående tabell 5 återfinns den sammanställda första delen av enkäten, där de fick i 
uppgift att rangordna de tre ord som ansågs vara mest tilltalande. För varje etta i 
rangordningen tilldelades ett ord eller begrepp tre poäng, tvåan tilldelades två poäng och trean 
tilldelades ett poäng, och utifrån det kunde vi utröna vilka tre ord inom varje fråga som var 
mest populära. 
  
Tabell 5 – Resultat från enkätens första del. 

Fråga Ord och begrepp Poängsumma Placering 

      

1. Välj vilka benämningar på ordet 
bostad som Du tycker bäst om:     

  Lägenhet 165 1 

  Boende 105 3 

  Bostad 162 2 

  Lya 34   

2. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man 
beskriver lägenhet:     

  tilltalande 20   

  hemtrevlig 53   

  charmig 51   

  spännande 19   

  fräsch 115 1 

  välvårdad 64 3 

  rymlig 88 2 

  luftig 61   

3. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man beskriver 
boende:     

  bra 38   

  strategiskt 48   

  trevligt 79 2 

  prisvärt 121 1 

  härligt 30   

  charmigt 73 3 

  perfekt 49   

  läckert 18   
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Tabell 6 - fortsatt 

4. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man 
beskriver en lägenhet som är en 
etta.       

  perfekt 22   

  ljus 113 2 

  välplanerad 154 1 

  fin 14   

  nyrenoverad 69 3 

  mysig 27   

  med charm 14   

  trivsam 49   

5. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man 
beskriver en lägenhet som är en 
tvåa.     

  perfekt 23   

  ljus 120 2 

  välplanerad 147 1 

  fin 18   

  nyrenoverad 77 3 

  mysig 39   

  med charm 22   

  trivsam 37   

6. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man 
beskriver en lägenhet som är en 
trea.     

  perfekt 27   

  ljus 109 2 

  välplanerad 140 1 

  fin 27   

  nyrenoverad 88 3 

  mysig 39   

  med charm 16   

  trivsam 26   

7. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man 
beskriver badrummet     

  helkaklat 130 1 

  i stilrena färger 47   

  rymligt 116 3 

  elegant 54   

  smakfullt renoverat 126 2 
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Tabell 6 – fortsatt  

8. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man 
beskriver köket       

  snyggt 17   

  trevligt 16   

  renoverat 43   

  mysigt 18   

  fräscht 125 1 

  ljust 42   

  nytt 39   

  stort 48 3 

  inbjudande 21   

  påkostat 41   

  rymligt 58 2 

  originalkök 9   

9. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man 
beskriver balkongen:     

  härlig 61   

  inglasad 29   

  stor 111 2 

  skyddad 62   

  med härlig kvällssol 144 1 

  rymlig 67 3 

10. Välj vilka tre attribut som är 
mest tilltalande för Dig när man 
beskriver ordet utsikt:     

  fantastisk 135 1 

  fin 63   

  underbar 104 2 

  milsvid 69   

  trevlig 31   

  härlig 80 3 

11. Välj vilka tre ord som Du 
tycker bäst beskriver hur ljust det 
är i den önskade bostaden:       

  mycket ljusinsläpp 115 2 

  härligt ljusinsläpp 53   

  rum med mycket ljus 136 1 

  gott om ljusinsläpp 57   

  ljusa väggar 50   

  härligt ljus 65 3 

12. Välj vilka tre attribut är mest 
tilltalande för Dig när man 
beskriver ordet planlösning     

  härlig 44   

  öppen 167 1 

  bra 98 3 

  trivsam 72   

  modern 100 2 
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Tabell 6 – Fortsatt 

13. När det gäller detaljerna, 
vilket ord tycker Du passar bäst 
(ett alternativ)     

  tilltalande 120 1 

  tidsenliga 66   

  trevliga 42   

  tjusande 6   

4.2.2 Del II – viktighet och attityd 
 
Tabell 6 – Viktighetsfrågor 

 
 
Tabell 7 – Attitydfrågor 
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4.2.3 Del III – karaktäristika 
 
Som synes i tabell 8 är två stycken av respondenterna över vår målgruppsålder, och på grund 
av detta var vi tvungna att stryka dessa två från analysen. Fyra enkäter saknade också 
rangordningen. Detta innebär att antalet deltagare uppgår till 78 stycken. Eftersom vi gjorde 
enkätundersökningarna på studentboenden i Lund och den kompletterande utdelningen 
gjordes med vetskap om deltagarnas ålder, kan vi sluta oss till att alla som kryssat i 
alternativet ”under 25 år” inte är yngre än 19 år gamla. Dessutom visar tabell 8 att de flesta av 
respondenterna är mellan 19-25 år gamla, vilket visar på att analyserna av undersökningen 
inte med större säkerhet kan appliceras på äldre personer än denna ålder. 
 
Tabell 8 – Respondenternas åldersfördelning 

34. Är Din ålder...? 
    Antal 
  Under 25 år 61 
  25-30 år 17 
  30-40 år 2 
  Total 80 
 
I nedanstående tabell 9 redogörs för den nuvarande boendeformen hos respondenterna. Som 
synes bor de allra flesta på korridorsrum, medan de andra två stora grupperna bor i egen 
lägenhet eller i en studentlägenhet. 
 
Tabell 9 – Respondenternas boendesituation 

35. För närvarande bor Du? 
    Antal 
  I egen lägenhet 12 
  I egen villa 2 
  I andrahand 2 
  I studentlägenhet 14 
  I korridorsrum 44 
  Hemma hos dina föräldrar 6 
  Total 80 
 
Tabell 10 visar på att endast 10 stycken av den 80 tillfrågade i nuläget funderar på att skaffa 
sig en egen bostad. 
 
Tabell 10 – Förebyggande tankegång 

36. Funderar Du i nuläget på att köpa egen 
bostad? 

    Antal 
  Ja 10 
  Nej 70 
  Total 80 
 
Enligt tabell 11 nedan kan man se att drygt 87 % av respondenterna ägnar sig åt heltidsstudier, 
vilket är en bidragande faktor för att se att de flesta av de tillfrågade tillhör ungefär samma 
sociala kultur. 
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Tabell 11 – Respondenternas sysselsättning 

37. För närvarande är Din sysselsättning? 
    Antal 
  Heltidsstudier 70 
  Förvärvsarbetande 6 
  Annat 4 
  Total 80 
 
Med årlig inkomst i tabell 12 räknades i vissa fall endast studiebidraget, och eventuella 
feriearbeten. Även här visar empirin på att de flesta av de undersökta tillhör en homogen 
grupp. 
 
Tabell 12 – Respondenternas årliga inkomst 

39. För närvarande är Din årliga inkomst? 
    Antal 
  Under 50 000 kr 46 
  50 000 - 100 000 kr 25 
  100 000 - 150 000 kr 5 
  Över 150 000 kr 4 
  Total 80 
 
I tabell 13 nedan visas respondenternas tidigare erfarenheter när det gäller ett köp, med allt 
vad det innebär, det vill säga jämförande av bostäder, deltagande på bostadsvisningar och hela 
köpprocessen. Som synes är det endast sju stycken av respondenterna som har erfarenhet 
inom området.  
 
Tabell 13 – Respondenternas tidigare köperfarenheter 

40. Har Du tidigare köpt en bostad? 
    Antal 
  Ja 7 
  Nej 73 
  Total 80 
 
Tabell 14 visar på könsfördelningen hos respondenterna. Det visade sig vara så att drygt 46 % 
av respondenterna är män, och resterande 54 % är kvinnor. Med tanke på att procenttalen inte 
skiljer sig väldigt mycket från riksgenomsnittet cirka 51 % för män och cirka 49 % för 
kvinnor (www.scb.se, 2006), kan vi därför anta att vår undersökning är något så när 
applicerbar på en större population, det vill säga att urvalet är rättvisande. 
 

Tabell 14 – Respondenternas könsfördelning 
41. Du är...? 

    Antal 
  Man 37 
  Kvinna 43 
  Total 80 
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5. Analys 
 

I detta kapitel redogörs den analyserade empirin som får fram den sökta informationen samt 
förknippningar med teorierna.

 

5.1 Uppmärksamhet 
 
Det psykologiska testet utfördes två gånger. Första testet använde ord som beskriver en 
lägenhet med attribut. Andra testet använde ord som beskriver en lägenhet med adjektiv. I 
tabell 15 ser man att totalt uppmärksammades 183 ord i första testet och 173 ord i andra testet. 
Detta innebär att av de 40 människor som deltog kunde de i snitt komma ihåg 4,575 ord i 
första testet och 4,325 ord i andra testet. Detta är en indikation på att testen lyckades 
överskrida deltagarnas mentala kapacitet med tanke på att av de 25 ord som de fick i uppgift 
att komma ihåg lyckades de med bara 18,3 % respektive 17,3 %. Reflekterar man tillbaka på 
den kritik som gavs till testet från Schumacher m fl. (2001), det vill säga om deltagarna övar 
blir deras resultat bättre ser man att deltagarna blev en procent sämre när testet utfördes för 
andra gången.  
 
Tabell 15 – Analys av svarsfrekvenser 

Analys Test 1 Test 2 
Summa ord 183 173 
Snitt antal 4,575 4,325 
Procent av alternativ 18.3% 17.3% 

 
Från empirin hittades vissa trender. I tabell 16 har alla ord och begrepp rangordnats med dem 
som uppmärksammades högst på listan och dem som uppmärksammades minst underst. 
Dessutom visas en procentuell beräkning av hur många ord som uppmärksammades 
tillsammans med den aktuella siffran. Listorna har delats i tre grupper: den översta är de ord 
som har uppmärksammats mer än 20 %, den i mitten är de som har uppmärksammats mellan 
11-20 % och den understa är de ord som har uppmärksammats 10 % eller färre.  
 
De ord som uppmärksammades av mer än var femte människa i första testet består av: mot 

gatan, stor, funktionellt, funkislägenhet, bevarade funkisdetaljer, västerläge, stora fönster, 

nyrenoverad och liten. De som uppmärksammades av var tionde människa eller färre är: 
arbetshörna, garderobsvägg, fritt läge, nära buss, vitsåpade golv, bågformade fönster och 
originalskåp.  
 
De ord som uppmärksammades av mer än var femte människa i andra testet består av: rymlig, 

fräsch, nyrenoverad, charmig, luftig, härligt, hemtrevlig, modern och fin. De som 
uppmärksammades av var tionde människa eller färre är: välplanerad, läckert prisvärd, 

elegant, tilltalande, strategisk, magnifik och spännande.  
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Tabell 16 – Analys av empiri – rankning, antal och procentsats  
Test 1  Test 

Position Totalt % Ord  Position Totalt % Ord 
1 18 45% mot gatan  1 17 43% rymlig 
2 17 43% stor  2 16 40% fräsch 
3 11 28% funktionellt  3 12 30% nyrenoverad 
4 10 25% funkislägenhet  4 12 30% charmig 

5 10 25% 
bevarade 
funkisdetaljer  5 10 25% luftig 

6 10 25% västerläge  6 10 25% härligt 
7 10 25% stora fönster  7 10 25% hemtrevlig 
8 9 23% nyrenoverad  8 9 23% modern 
9 9 23% liten  9 9 23% fin 

         
10 8 20% nära tåg  10 8 20% kanonfin 
11 8 20% högt läge  11 7 18% mysig 
12 8 20% attraktivt läge  12 6 15% välvårdad 
13 7 18% lugn gård  13 6 15% trivsam 
14 6 15% grönt område  14 6 15% påkostat 
15 5 13% originaldetaljer  15 5 13% bra 
16 5 13% fin utsikt  16 5 13% trevligt 
17 5 13% solid förening  17 5 13% perfekt 
18 5 13% insynssyddade      
             

19 4 10% arbetshörna  18 3 8% välplanerad 
20 4 10% garderobsvägg  19 3 8% läckert 
21 4 10% fritt läge  20 3 8% prisvärd 
22 4 10% nära buss  21 3 8% elegant 
23 3 8% vitsåpade golv  22 3 8% tilltalande 
24 2 5% bågformade fönster  23 2 5% strategisk 
25 1 3% orginalskåp  24 2 5% magnifik 

     25 1 3% spännande 

 
Syftet med det psykologiska testet är att hitta trender inom hela segmentet. Det kan då vara 
vilseledande att enbart visa de totala siffrorna när resultaten kan påverkas av skillnader mellan 
kön. Därför har resultat analyserats med hänsyn till kön. I tabell 17 kan en lista över 
respondenternas svar, indelade efter kön, på första testet hittas.  
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Tabell 17 – Könsfördelning av resultat från test 1  
Test 1  Test 1 

Position Män % Ord  Position Kvinnor % Ord 
1 11 50% stor  1 8 44% mot gatan 
2 10 45% mot gatan  2 7 39% västerläge 
3 5 23% nyrenoverad  3 6 33% bevarade funkisdetaljer 
4 5 23% funktionellt  4 6 33% funktionellt 
5 5 23% stora fönster  5 6 33% stor 
6 5 23% attraktivt läge  6 5 28% funkislägenhet 
7 5 23% lugn gård  7 5 28% stora fönster 
8 5 23% originaldetaljer  8 5 28% liten 
9 5 23% funkislägenhet  9 4 22% nära tåg 

10 4 18% nära tåg  10 4 22% högt läge 
11 4 18% högt läge  11 4 22% nyrenoverad 
12 4 18% bevarade funkisdetaljer  12 4 22% grönt område 
13 4 18% liten  13 3 17% attraktivt läge 
14 3 14% garderobsvägg  14 3 17% arbetshörna 
15 3 14% fritt läge  15 3 17% solid förening 
16 3 14% västerläge  16 2 11% insynsskyddade 
17 3 14% insynsskyddade  17 2 11% nära buss 
18 3 14% fin utsikt  18 2 11% lugn gård 
19 2 9% solid förening  19 2 11% fin utsikt 
20 2 9% nära buss  20 1 6% bågformade fönster 
21 2 9% grönt område  21 1 6% garderobsvägg 
22 2 9% vitsåpade golv  22 1 6% fritt läge 
23 1 5% arbetshörna  23 1 6% originalskåp 
24 1 5% bågformade fönster  24 1 6% vitsåpade golv 
25 0 0% originalskåp  25 0 0% originaldetaljer 

 
Efter att svaren indelats efter kön och en analys av trender som är könsneutrala blev resultaten 
annorlunda. I tabell 18 samlades de ord som är fetmarkerade ovan. Det finns enbart sex ord 
som finns med bland de översta 20 % och tre bland de sämsta 10 %, till skillnad från den 
sammansatta tabellen där det finns nio ord bland de översta 20 % och sju i den sämsta 
gruppen. 
 
Tabell 18 – Skillnad mellan det könsneutrala resultatet och det icke-könsneutrala resultatet i test 1 
 Test 1: Könsneutralt resultat Test 1: Icke-könsneutralt resultat 

Rangordning Topp över 20 % 10 % och under Topp över 20 % 10 % och under 
1 stor vitsåpade golv mot gatan arbetshörna 
2 mot gatan bågformade fönster stor garderobsvägg 
3 funktionellt originalskåp funktionellt fritt läge 
4 stora fönster - funkislägenhet nära buss 

5 funkislägenhet - 
bevarade 
funkisdetaljer vitsåpade golv 

6 nyrenoverad - västerläge bågformade fönster 
7 - - stora fönster originalskåp 
8 - - nyrenoverad - 
9 - - liten - 
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Könsfördelningen av resultaten från andra testet visas i tabellerna 19 och 20 nedan. 
 
Tabell 19 – Könsfördelning av resultat i test 2 

Test 2  Test 2 

Position Män % Ord  Position Kvinnor % Ord 
1 10 45% fräsch  1 9 50% rymlig 
2 8 36% rymlig  2 7 39% hemtrevlig 
3 8 36% nyrenoverad  3 7 39% charmig 
4 5 23% härligt  4 7 39% luftig 
5 5 23% charmig  5 6 33% kanonfin 
6 4 18% trivsam  6 6 33% fräsch 
7 4 18% påkostat  7 6 33% fin 
8 4 18% modern  8 5 28% modern 
9 4 18% perfekt  9 5 28% härligt 

10 3 14% hemtrevlig  10 4 22% mysig 
11 3 14% luftig  11 4 22% nyrenoverad 
12 3 14% mysig  12 4 22% välvårdad 
13 3 14% fin  13 2 11% läckert 
14 3 14% bra  14 2 11% bra 
15 3 14% trevligt  15 2 11% trivsam 
16 2 9% elegant  16 2 11% påkostat 
17 2 9% prisvärd  17 2 11% trevligt 
18 2 9% tilltalande  18 1 6% tilltalande 
19 2 9% kanonfin  19 1 6% välplanerad 
20 2 9% välvårdad  20 1 6% prisvärd 
21 2 9% välplanerad  21 1 6% strategisk 
22 1 5% spännande  22 1 6% elegant 
23 1 5% läckert  23 1 6% perfekt 
24 1 5% magnifik  24 1 6% magnifik 
25 1 5% strategisk  25 0 0% spännande 

 
Återigen syns det skillnader mellan den icke-könsneutrala listan och den könsneutrala. I tabell 
20 samlades de ord som är fetmarkerade ovan. Här ser man att i den könsneutrala listan finns 
det bara tre i toppgruppen och sju i den sämsta gruppen jämfört med nio respektive åtta i den 
icke-könsneutrala listan.  
 
Tabell 20 – Skillnad med könsneutrala resultat och icke-könsneutrala resultat i test 2 
 Test 2: Könsneutral lista Test 2: Icke-könsneutral lista 

Rangordning Topp över 20 % 10 % och under Topp över 20 % 10 % och under 
1 rymlig elegant rymlig välplanerad 
2 fräsch prisvärd fräsch läckert 
3 härligt tilltalande nyrenoverad prisvärd 
4 - välplanerad charmig elegant 
5 - magnifik luftig tilltalande 
6 - spännande  härligt strategisk 
7 - strategisk hemtrevlig magnifik 
8 - - modern spännande 
9 - - fin - 

 
Nu när det är utrett vilka ord som fångar uppmärksamhet mest och minst, finns det flera 
fenomen som upptäcktes under analysen av resultaten. Ett av de första var att vissa ord visade 
sig ha stora skillnader mellan män och kvinnor. Skillnaderna blev så stora som 25 %. I det 
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första testet hittades följande fem ord och begrepp: bevarade funkisdetaljer, västerläge, 
vitsåpade golv, bågformade fönster och originalskåp. Procentuella skillnader kan ses i tabell 
21. I andra testet hittades sju sådana ord: hemtrevlig, luftig, kanonfin, fin, charmig, 
nyrenoverad, och välvårdad.  
 
Tabell 21 – Ord med störst skillnad mellan män och kvinnor i test 1 

Test 1 

Ord 
% 

Män 
% 

Kvinnor 
% 

Skillnad 
västerläge 14% 39% 25% 
originaldetaljer 23% 0% 23% 
bevarade funkisdetaljer 18% 33% 15% 
grönt område 9% 22% 13% 
lugn gård 23% 11% 12% 

 
Tabell 22 – Ord med störst skillnad mellan män och kvinnor i test 2 

Test 2 

Ord 
% 

Män 
% 

Kvinnor 
% 

Skillnad 
hemtrevlig 14% 39% 25% 
luftig 14% 39% 25% 
kanonfin 9% 33% 24% 
Fin 14% 33% 19% 
charmig 23% 39% 16% 
nyrenoverad 36% 22% 14% 
välvårdad 9% 22% 13% 

 
Ett annat fenomen är att det finns skillnader i antalet attribut som uppmärksammades 
gentemot antalet adjektiv som uppmärksammades. För det första är det tio fler attribut som 
uppmärksammades än adjektiv när man jämför det totala antalet ord som uppmärksammades i 
testerna. När man ser på de könsneutrala listorna är det sex attribut som uppmärksammades i 
gruppen över 20 % jämfört med bara tre adjektiv. I den gruppen med de ord som 
uppmärksammades av 10 %, eller färre, av deltagarna var det bara tre attribut som finns med, 
jämfört med sju adjektiv. I både fall är det en fördubbling av svarsfrekvenser.  
 
Det måste påpekas att bara för att ett ord uppmärksammas betyder det inte att ordet har en 
positiv egenskap. Detta redogörs för i slutsatserna.  
 
I metodavsnittet påpekades att det fanns fyra sätt som deltagarna granskade tavlan på. Syftet 
med observationen var att minska eventuell kritik som kan ges mot strukturella variabler, det 
vill säga ordens placering på tavlan. När empirin var insamlad analyserades de svar som 
uppmärksammats mest och minst för att upptäcka om det finns strukturella mönster i svaren. I 
första testet är det nio ord och begrepp som det gäller. Delar man tavlan i tre lika stora 
vertikala områden finns det tre ord på vänstra sidan, tre ord i mitten och tre ord på högra 
sidan, det vill säga, en jämn fördelning. Däremot finns det tre ord som uppmärksammades 
minst gånger i relativt samma område, men med tanke på att det finns ord som 
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uppmärksammades mest nära detta område, kan det antas att dessa ord är inte relevanta eller 
intressanta nog för att deltagarna ska uppmärksamma dem.  
 
I det andra testet var det tio ord och begrepp som uppmärksammades mest och samma gäller 
för antalet minst uppmärksammade. Här ser vi en fördelning av de ord från ena sidan till den 
andra och från ena hörnet till det motsatta, det vill säga att orden och begreppen som 
uppmärksammades och inte uppmärksammades var utspridda över tavlan. Ett förvånande 
mönster är att utav de tre ord som uppmärksammades mest, är det två som ligger väldigt nära 
varandra: rymlig och fräsch. Man skulle därför kunna påstå att dessa ord uppmärksammades 
mest för att de var nära varandra. Men efter en granskning av de ord som inte 
uppmärksammades fanns ordet spännande positionerat endast sju centimeter ifrån ordet 
rymlig vilket är samma avstånd mellan rymlig och fräsch. Dessutom ligger tilltalande åtta cm 
ifrån fräsch, vilket också är ett av de ord som uppmärksammades minst. Man kan då anta att 
deltagarna valde rymlig och fräsch över spännande och tilltalande. 
 

5.2 Tolkning 

5.2.1 Enkäten, Del I 
 
Enligt teorin om lexical ambiguity och resultaten kan vi se att det finns ett mönster av ord som 
associeras likadant hos majoriteten av respondenterna.2 Rangordningen av de olika orden 
förklaras genom teorin om propositional complexity, och visar på de mest centrala orden i 
respondenternas mentala lexikon. 
 
De allra flesta av respondenterna ansåg att lägenhet, som fick 165 poäng, var den bästa 
benämningen på begreppet bostad. Ordet bostad kom på andra plats bland de aktiva orden, 
med 162 poäng. Eftersom dessa två ord hade ett mycket liknande resultat, kan man säga att 
båda är likvärdiga, och utan några problem kan användas som synonymer. Däremot skulle 
ordet lägenhet kunna vara mer användbart då en mäklare vill förtydliga vad annonsen gäller. I 
och med att läsaren söker efter en lägenhet har det redan aktiverats vissa ord, enligt lexical 

ambiguity-teorin, och om ordet bostad används kan olika ord aktiveras vilket kan leda till att 
de resultat som har hittats inte går att appliceras på just detta fall. På tredje plats kom ordet 
boende och längst ner på skalan finner vi ordet lya. Detta tyder på att en bostadsannons bör 
undvika ordet lya, om den vill rikta sig mot personer i samma åldersgrupp som 
undersökningen är gjord på. 
 
I fråga två på enkäten ombads respondenterna rangordna åtta olika attribut eller adjektiv för 
begreppet lägenhet. Ordet fräsch kunde finnas högst upp bland de aktiva orden, medan andra 
och tredje plats utgjordes av rymlig respektive välvårdad. Däremot kan vi se att tilltalande 
och spännande hade en placering som skiljdes avsevärt från de övriga attributen, vilket 

                                                 
2 Alla summor och resultat är hämtade från tabell 4 i empirikapitlet. 
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innebär att man bör undvika dessa ord vid utformandet av en bostadsannons. Intressant är att 
fräsch och tilltalande, som borde ha samma positiva effekt, skiljer sig åt med nästan 100 
poäng, vilket innebär att vissa ord som kan ses som synonymer inte alltid får samma effekt. 
 
Fråga tre innebar att respondenterna skulle utföra samma uppgift som i fråga två, fast med 
begreppet boende och åtta vanliga ord som används i samband med dessa. Ordet prisvärt 
verkar vara den mest centrala av de aktiva orden, medan trevligt och charmigt placeras som 
nummer två respektive tre. Det ord som upplevdes passa sämst överens med respondenternas 
associationer till begreppet boende var läckert.  
 
Resultaten från fråga fyra, fem och sex hoppades vi kunna visa på en tydlig distinktion mellan 
attribut eller beskrivningar och olika storlekar på en lägenhet. Det som kunde finnas bland 
empirin var att, oberoende av storleken, är det tre ord som hela tiden finns mest centralt i 
respondenternas associeringar till tycket. Det mest centrala ordet i de tillfrågades mentala 
lexikon var välplanerad, tätt åtföljt av ljus och sedan, på tredje plats nyrenoverad. Däremot 
kan vi se att fin är återkommande sämst placerat hos respondenterna, tillsammans med perfekt 
och med charm. Detta innebär att en mäklare bör undvika att beskriva en lägenhet som fin 
eller perfekt, då det inte tilltalar målgruppen på ett tillfredsställande sätt. 
 
Enligt fråga sju kan vi se att respondenterna helst ser ord som helkaklat, rymligt eller 
smakfullt renoverat tillsammans med begreppet badrum. Dock innebär detta ett problem, 
eftersom alla badrum inte har dessa attribut. Mer om detta i diskussionen i slutsatserna. Ett 
kök bör beskrivas som fräscht hellre än till exempel snyggt. Detta resultat återfinns i fråga 
åtta, och pekar på att ordet fräscht är det bäst placerade ordet i fråga om begreppet kök. 
Däremot är de resterande orden från denna fråga väldigt likt placerade, genomgående hos alla 
respondenter, vilket innebär att associationer med tilltalande attribut till köket inte kan 
bestämmas. Vi kunde se en placering för nummer två och tre i ordningen från det mest 
centrala ordet, men eftersom de inte skiljer sig nämnvärt mycket från många övriga ord, utgör 
detta ett problem. Minst lika viktigt som de mest tilltalande orden är de minst tilltalande 
orden, och vi kan se ett tydligt mönster för att orden snyggt, trevligt och allra mest original 

kök är sämst placerade, och bör därför inte användas. 
 
En balkong och beskrivningen av utsikten bör helst romantiseras, vilket syns i resultaten från 
fråga nio och tio. Förklaringen till detta kan man återfinna i FCB-modellen, om man jämför 
begreppet balkong och utsikt bland viktighetsfrågorna. I undersökningen av hur viktigt det är 
att en bostad har vissa egenskaper, kunde man se att egenskaperna balkong och utsikt inte var 
väldigt viktigt i jämförelse med andra egenskaper. Därför kan vi placera balkong och utsikt, 
som tidigare nämnt bland produkter som tillhör grupp nummer 2 i FCB-modellen, vilket 
innebär att en köpare först och främst använder sig av ett emotionellt tankesätt när denne 
begrundar en balkong eller en utsikt. Balkongen skall helst beskrivas i en stil som motsvarar 
med härlig kvällssol, och utsikten anser respondenterna vara mest tilltalande om den beskrivs 
som fantastisk eller underbar. 
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Ljuset i en bostad bör beskrivas som mycket ljusinsläpp eller att bostaden har rum med mycket 

ljus, jämfört med gott om ljusinsläpp eller ljusa väggar, som placeras sist i en respondents 
associationer till begreppet ljus. Anledningen till detta kan återfinnas i att en person hellre 
tycker om formuleringen mycket ljus än gott om ljus, eftersom den senare snarare antyder att 
det finns tillräckligt med ljus och inte mer än så. 
 
I fråga 12 rangordnas orden efter hur respondenterna vill ha planlösningen i en bostad. Här ser 
vi att öppen och modern är klart ledande, tätt följt av bra. Härlig planlösning var det begrepp 
som sämst passade in med målgruppens tycke, vilket leder till funderingar om det är en alltför 
vag beskrivning. 
 
Detaljerna i en lägenhet eller en bostad kan den också ses som en produkt i grupp nummer 2 i 
FCB-modellen, eftersom de i de flesta fall beskrivs med romantiserande snarare än konkreta 
ord. Tilltalande var det ord som bäst beskrev detaljerna enligt respondenterna, och ordet 
tjusande bör undvikas. 

5.2.2 Enkäten, Del II – Viktighetsfrågor 
 
Viktighetsfrågorna ställdes för att kunna göra jämförelser med attityderna, men också för att 
se vilka egenskaper som värderas högst bland målgruppen. Som synes i tabell 6 är prisvärd 
och välplanerad det som tilltalar respondenterna bäst, medan ljuset kommer på stark trea. 
Problemet här är att göra avvägningen vad som ska bedömas som positivt eller negativt, då 
allt som visar på ett medelvärde över tre egentligen är ett positivt värde, eftersom majoriteten 
då har svarat mer än tre, som betyder ”varken eller”. Då vi måste göra en avgränsning 
någonstans, bestämmer vi att alla frågor med medelvärde lika med 3,90 eller högre betraktas 
som viktigare och alla med lägre betraktas som oviktigare. Detta får till följd att vi ser att till 
exempel en bostad belägen i grönt område betraktas av respondenterna som relativt oviktigt, 
vilket leder till vad man borde och inte borde ha med i en bostadsannons. Planlösningen, 
ljusinsläppet och prisvärdheten är alltså de tre faktorer som bör läggas störst vikt i en 
beskrivning av en bostad. 
 
Skulle man göra en liknande analys av viktighetsfrågorna med en uppdelning av de två olika 
könens tycke kan något annorlunda resultat observeras.3 Det övergripande resultatet förändras 
inte nämnvärt, men här kan skillnader mellan de olika könens uppfattning om vad som är 
viktigt observeras. De kvinnliga respondenterna har i genomsnitt svarat att alla frågorna är 
viktigare än vad männen tycker, men vissa faktorer som modern, i grönt område, nära tåg 

eller buss och fin utsikt är betydligt viktigare för kvinnorna än för männen. Däremot kan vi se 
att männen anser att det är viktigare med en välplanerad lägenhet än vad kvinnorna tycker, 
dock är det inte mycket som skiljer. 

                                                 
3 Resultaten indelat efter kön är hämtade från Bilaga 3 – Medelvärde på viktighetsfrågorna, uppdelat efter kön. 
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5.2.3 Enkäten, Del II – Attitydfrågor 
 
För att undersöka arbitrariness-begreppet användes alla de vanligaste positivt förknippade 
(semantiskt) orden och begreppen. Sedan fick respondenterna bedöma dessa utifrån 
sammanhanget med en bostadsannons. Om orden står själva blir det svårt att associera dem 
till något annat än den mening de har i ett vanligt lexikon. Däremot kan man genom att sätta 
orden i en kontext se vad den faktiska upplevelsen av ett ord är. För att belysa detta bättre 
ställer vi upp alla orden i en tabell där de delas upp efter medelvärdet av vad respondenterna 
har svarat. Avgränsningen här är tydlig, det vill säga, att alla begrepp som har ett värde på tre 
eller högre sätts in i kolumnen för positiv betydelse, och de som har lägre placeras in i den 
negativa kolumnen. 
 
Tabell 23 – Uppdelning enligt arbitrariness-teorin 
Intressanta formuleringar Ointressanta formuleringar 
    
Charmig lägenhet Trevlig lägenhet 
Mysig lägenhet Spännande lägenhet 
Ljus och fräsch lägenhet Kanonfin lägenhet 
Välplanerad lägenhet Fin tvåa 
Väldisponerad lägenhet Underbar liten lya 
Välskött tvåa Verkligt charmigt boende 
Mysig, välplanerad etta Eftertraktat boende 
Välplanerad och trivsam tvåa Strategiskt boende 
Rymlig och välplanerad etta Charmigt funkisboende 
Inbjudande våning Ypperligt boende 
Ljuvlig etagelägenhet   
Förträffligt läge   
Utomordentligt planerad   
 
Även med attitydfrågorna kan analysen göras utifrån ett könsperspektiv.4 Om vi gör ett 
arbitrariness-schema över orden som i tabell 23, kan vi se klara skillnader mellan olika 
begrepp som anses vara intressanta och ointressanta för män respektive kvinnor. Som synes i 
en jämförelse mellan tabell 24 och tabell 25 är det endast skillnad bland begreppen 
eftertraktat boende, charmig lägenhet och välskött tvåa, vilka är placerade precis tvärtom i de 
två kategorierna intressant och ointressant. Dessutom kan man se att kvinnor till större del 
även här anser fler begrepp vara intressanta, jämfört med männen. 
 

                                                 
4 Resultaten indelat efter kön är hämtade från Bilaga 4 – Medelvärde på attitydfrågorna, uppdelat efter kön. 
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Tabell 24 – uppdelning enligt arbitrariness-teorin, för män. 
Intressanta formuleringar Ointressanta formuleringar 
    
Mysig lägenhet Charmig lägenhet 
Ljus och fräsch lägenhet Trevlig lägenhet 
Välplanerad lägenhet Spännande lägenhet 
Väldisponerad lägenhet Kanonfin lägenhet 
Mysig, välplanerad etta Välskött tvåa 
Välplanerad och trivsam tvåa Fin tvåa 
Rymlig och välplanerad etta Underbar liten lya 
Inbjudande våning Verkligt charmigt boende 
Ljuvlig etagelägenhet Strategiskt boende 
Eftertraktat boende Charmigt funkisboende 
Förträffligt läge Ypperligt boende 
Utomordentligt planerad   
 
Tabell 25 – uppdelning enligt arbitrariness-teorin, för kvinnor. 
Intressanta formuleringar Ointressanta formuleringar 
    
Charmig lägenhet Trevlig lägenhet 
Mysig lägenhet Spännande lägenhet 
Ljus och fräsch lägenhet Kanonfin lägenhet 
Välplanerad lägenhet Fin tvåa 
Väldisponerad lägenhet Underbar liten lya 
Välskött tvåa Verkligt charmigt boende 
Mysig välplanerad etta Eftertaktat boende 
Välplanerad och trivsam tvåa Strategiskt boende 
Rymlig och välplanerad etta Charmigt funkisboende 
Inbjudande våning Ypperligt boende 
Ljuvlig etagelägenhet   
Förträffligt läge   
Utomordentligt planerat   
 
Vi kan också med hjälp av resultaten se om det blir någon skillnad när det gäller hur olika ord 
påverkar varandra när de används tillsammans, och om det har något samband med attityden 
till begreppen. Om vi tar den första beskrivningen med två olika ord, det vill säga ljus och 

fräsch lägenhet, vilket är ett begrepp uppbyggt av två ord som båda fick hög placering i 
respondenternas mentala lexikon, har denna sammansättning också fått högst medelvärde när 
det gäller hur intressant respondenterna anser begreppet vara. För rymlig och välplanerad etta 
kan man se samma mönster, eftersom både rymlig och välplanerad rankades högt i 
respondenternas mentala lexikon och tycke. När det gäller mysig välplanerad etta kan vi här 
se att mysig drar ner resten av begreppet, om man jämför med när välplanerad lägenhet stod 
ensamt och med rangordningen från första delen där välplanerad rankades högst och mysig 
rankades mycket lägre. Detta får till följd att mysig välplanerad etta får ett medelvärde på 
3,60 vilket är cirka 0,60 mindre än vad välplanerad lägenhet fick. Samma gäller för 
välplanerad och trivsam tvåa, där trivsam drar ner välplanerad. 
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6. Slutsatser och diskussion 
 

Detta kapitel avser att belysa hur analyserna i arbetet kan tillämpas på verkligheten, samt att 
föra en diskussion om författarnas funderingar under arbetets gång. 

 

6.1 Slutsatser 
 
Eftersom kommunikationsprocessen genomgående innefattar många steg som återfinns hos de 
två olika parterna, sändare och mottagare, innebär det att det brus som uppstår mellan de olika 
stegen har en stor effekt på mottagandet av ett budskap från sändaren. Då störning inom 
kommunikation utgörs dels av feltolkningar och dels av fysiska distraktioner, bör detta brus 
minimeras för att ett budskap skall vara lyckat, det vill säga att budskapets mål uppnås. I en 
bostadsannons är målet att en bostadssökande person ska bli tillräckligt intresserad av 
annonsen och objektet för att denne ska gå på bostadsvisningen. Problemen som kan uppstå är 
att annonsören, det vill säga mäklaren, utformar annonsen efter egna subjektiva uppfattningar 
om vilka ord som är positiva, vilket kan resultera i att målgruppens uppfattning av annonsen 
inte överensstämmer med mäklarens. Undersökningarna av bostadsannonser i detta arbete 
baserades därför med utgångspunkt i verkliga annonser, för att undersöka om de ord och 
begrepp som används verkligen tilltalar mottagarna i en målgrupp.  
 
Både enkäten och uppmärksamhetstestet visade att målgruppen föredrog enkla, funktionella 
ord, som till exempel fräsch lägenhet och rymlig lägenhet, för de begrepp som har direkt 
anknytning till sökning av en bostad bland bostadsannonserna. Däremot var de mycket 
skeptiska mot känslomässiga ord som spännande och läckert. Andra ord som tyder på en 
lyckad kommunikation är välvårdad lägenhet, välplanerad lägenhet, ljust kök, ljus, 
nyrenoverad bostad, öppen- och modern planlösning. Som syns i uppmärksamhetstestet var 
det också fräsch och rymlig, tillsammans med många av de orden som var högt placerade i 
tolkningstestet, som väckte högst uppmärksamhet bland respondenterna. Detta kan tyda på att 
just funktionellt beskrivande ord kan utgöra en tydlig trend för att sådana ord är bättre att 
använda vid utformningen av en bostadsannons än andra. 
 
En annan trend kunde också ses med hjälp av undersökningen, nämligen att många av de ord 
som respondenterna ansåg vara negativt laddade också uppmärksammades högt. Detta är inte 
förvånansvärt med tanke på att man oftast undviker produkter som tillfredställer ens krav och 
behov. Det är dock inte denna sorts uppmärksamhet en bostadsannons borde få, eftersom att 
det inte skulle leda till en positiv och från målgruppen passande respons. Exempel på sådana 
ord är kanonfin lägenhet, charmig lägenhet, trivsam, spännande och tilltalande. 
 
Uppmärksamhets testet visade sig hitta nio ord av 50 som fångar mest uppmärksamhet: stor, 
funktionellt, nyrenoverad, rymlig och fräsch. Minst lika viktigt som de som uppmärksammats 
mest, är de som uppmärksammas minst, vilka uppgick till tio ord: elegant, prisvärd, magnifik, 
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strategisk, vitsåpade golv och originalskåp. Utöver dessa ord märktes det att attributen 
tilltalade målgruppen bättre än adjektiven, då antalet mest uppmärksammade attribut var 
dubbelt så många som adjektiven, och att antalet minst uppmärksammade attribut var hälften 
så många som adjektiven. 
 
Våra resultat går att appliceras på andra sätt också, eftersom att vi även hittade en trend där 
dubbelanvändning av ord för att beskriva ett begrepp påverkar effekten av mottagandet. Till 
exempel ser vi att några av de orden som ensamma räknas som negativt förknippade, i 
sällskap med de positivt förknippade orden, blev i vår analys högre värderade som ett 
helhetligt begrepp. Detta kan innebära att valmöjligheten för ord och begrepp att använda vid 
utformningen av en bostadsannons ökar. Detta skulle till exempel kunna användas av 
fastighetsmäklare som blir ombedda av sina klienter att använda specifika ord som har lägre 
tilltalningsförmåga. Dock vill vi varna för en tendens till omvänd effekt, då vissa ord som har 
betydligt sämre tilltalningsförmåga kan dra ner den upplevda effekten av ett positivt 
förknippat ord när de är sammansatta i ett begrepp. 
 
Genom viktighetsfrågorna ser vi vissa delar och attribut hos en bostad, som respondenterna 
inte anser vara av större vikt när de bedömer om en bostad är tillfredsställande. Dessa delar 
och attribut verkar dra fördel av att bli beskrivna med mer subjektivt känslomässiga ord, 
istället för med funktionella ord. Det gäller sådana attribut och delar som till exempel 
balkongen, utsikt och detaljer. Till exempel bör en balkong beskrivas med ord som med härlig 

kvällssol och utsikten bör beskrivas som fantastisk. Detta kan härledas till FCB-modellen, där 
mindre involverande produkter hellre bör marknadsföras på ett emotionellt betingat sätt, som 
uppmanar en individ att använda sin fantasi, istället för rationellt tänkande.  
 
Tolkningsundersökningen som gjordes visade att hela 44 % av de vanligaste återkommande 
orden och begreppen i bostadsannonserna som valdes ut till vår undersökning upplevdes som 
ointressanta och därför har de en negativ effekt på kommunikationsmålet. Dessutom visades 
det att endast 18 % av orden väckte stor uppmärksamhet hos respondenterna. 
 
Denna studie kan sammanfattningsvis sägas ha bidragit till följande resultat:  
 

1. Omfånget av kommunikationsprocessteorin har breddats till att även kunna tillämpas 
på bostadsannonsering, vilket innebär att ett nytt perspektiv på användandet av teorin 
har introducerats.  

 
2. Ett samband mellan de ord och begrepp som används i bostadsannonser och intresset 

för ett objekt har upptäckts inom målgruppen 19-28 år och det innebär att det finns ord 
och begrepp som används trots att resultaten från denna studie har visat på trender till 
att de inte fångar ett lika högt intresse. 
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3. Eftersom det har visats att det används ord som inte fångar intresse lika bra som andra 
i befintliga bostadsannonser, kan det därför påstås att marknadsföringen av bostäder 
kan förbättras. 

 
I ett vidare sammanhang är effekterna av dessa resultat att marknadsföringen av bostäder inte 
kan ses som optimal, och därför ges rekommendationer till att vidare forskning inom 
kommunikationens effekter och struktur för bostadsannonsering bör göras. 
 

6.2 Diskussioner 
 
Eftersom några av de ord, som skapade hög uppmärksamhet och bedömdes ha en positiv 
betoning för målgruppen, är sådana ord som är funktionella och beskriver ett konkret attribut, 
till exempel helkaklat badrum, kan dessa inte användas i alla bostadsannonser. Enligt 
marknadsföringslagen (Justitiedepartementet, 1995) får reklam och annonser inte använda sig 
av ord eller bilder som kan vilseledande information om produkten, det vill säga att sådana 
ord endast får användas om bostäder som faktiskt innehar dessa attribut. Däremot säger 
marknadsföringslagen inget om att man måste ange all information om produkten, vilket 
betyder att en bostadsannons inte måste ange att köket är ett originalkök, med tanke på hur 
lågt intresse det väckte hos målgruppen. 
 
Efter att enkäterna insamlats och börjats analyseras, avslöjades ett antal luckor i enkäten som 
pilotundersökningen med ett mindre antal testpersoner inte kunde upptäcka. Detta gäller både 
frågornas utformning och de studerade orden. Fyra respondenter missade att orden skulle 
rangordnas trots att det var angivet i instruktionerna, vilket ledde till att deras enkäter 
plockades bort ur undersökningen. I framtiden skulle möjligtvis en instruktion angående 
rangordningen vara extra tydligt markerad. Det har också lagts märke till en del reaktioner 
angående vårt ordval. Men ordvalet som vi använde oss av i enkäten var byggt på ordvalet i 
de befintliga bostadsannonserna, vilket kraftigt begränsade antalet svarsalternativ. Exempelvis 
skulle andra adjektiv till ett badrum än helkaklat vara intressanta för att studera men en alltför 
liten variation bland orden i de befintliga bostadsannonser tillät inte detta. Vi valde dessutom 
att inte studera hur användningen av ett utropstecken upplevs. Detta är på grund av att vi 
ansåg att hela annonsen skulle anges för att en respondent kunde reagera på utropstecknet i 
samband med kontexten. Att studera detta kan ges som ett förslag till framtida forskning. 
 
Eftersom denna undersökning gjordes i en väldigt liten utsträckning, resulterade det i att 
antalet ord som väcker mycket intresse och uppmärksamhet är väldigt begränsat. Detta kan 
leda till att, om man endast skulle följa våra resultat, möjligheterna för val av ord och begrepp 
inför utformningen av bostadsannonser riskerar att bli alltför enformigt, vilket i sin tur kan 
leda till en negativ utveckling av hur en köpare upplever bostadsannonser, eftersom alla 
bostadsannonser skulle se likadana ut. 
 
När vi inledde arbetet för denna uppsats var inte det centrala syftet att belysa ur ett 
könsperspektiv. Däremot fann vi under arbetets gång olika mönster för att kvinnor och män 
kan ha olika inställning till orden och begreppen. Ett exempel på detta är begrepp som 
eftertraktat boende och charmig lägenhet, där det förra tilltalade män mer än kvinnor och den 
motsatta effekten gäller för det senare. Just detta perspektiv kan vara tänkvärt och intressant i 
de fall en marknadsföring ska riktas till en specifik målgrupp. 
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Det psykologiska testet skulle kunna vara missvisande, på grund av att orden i en 
bostadsannons inte har samma storlek som orden på tavlan. Dessutom är inte formen på en 
bostadsannons likadan som tavlan, vilket också kan bidra till att det som uppmärksammas i 
annonsen kan skilja sig från vad våra undersökning resulterade i. 
 
Eftersom denna studie begränsades till att undersöka endast en målgrupp, blir det svårt att 
generalisera våra resultat på en större population. Urvalet innebär att det kanske inte ens går 
att generalisera på hela gruppen 19-28 år, men eftersom vår studie riktades till att undersöka 
om det fanns vissa tendenser till att människor kan tycka likadant om ordval i 
bostadsannonseringen, vill vi inte heller göra anspråk på en sådan generalisering. Däremot 
kan man nämna att med resultaten från denna studie ökar möjligheterna till en mer riktad 
kommunikation till denna målgrupp. 
 

6.3 Förslag på framtida forskning 
 
En uppföljning på dessa undersökningar för att se huruvida de verkligen påverkar 
besöksfrekvensen, kan vara en mätning av besöksfrekvensen före och efter ändringar i 
bostadsannonsernas ordval. Om man hittar två likadana lägenheter, det vill säga att de har 
samma pris, ligger i samma område och att de delar samma attribut, skulle man kunna 
använda två olika sätt att beskriva dessa lägenheter i annonserna. På den ena använder de ord 
som vår undersökning visades leda till högt intresse, och i den andra använda de ord som 
ledde till motsatt effekt, för att se konkreta resultat.  
 
En kvalitativ undersökning angående bostadsannonsernas text med fokusgruppsdiskussion 
skulle kunna utföras. En sådan undersökning skulle kunna ge fler svar och förslag angående 
vilka ord som köpare anser attraktiva och därmed har en stor fördel jämfört med en 
undersökning av redan befintliga ord och begrepp. 
 
Ett annat förslag är att låta respondenterna betygssätta en hel annons istället för enstaka 
fragment i form av ord. Detta kommer dessutom att ge en tydligare bild för vilka 
konstruktioner av ord en köpare kan föredra. Som fortsättning och komplement till detta, 
skulle kunna påverkan av layout och bild, samt typsnitt i en bostadsannons undersökas. 
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Appendix 

Bilaga 1 – Enkäten  
Nedan följer ett antal påståenden om bostäder som finns i bostadsannonser. Vi ber Dig att 
välja flera alternativ som du tycker passar bäst i respektive fråga angående den bostad Du 
skulle kunna tänka Dig köpa i dagens läge. 
  
Rangordna orden från 1-3, där 1 är bäst, vilket som passar bäst in på Dig. 
 

1. Välj vilka benämningar på ordet bostad som Du tycker bäst om: 
 
lägenhet boende bostad lya 

 
2. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver lägenhet:  
 

tilltalande hemtrevlig charmig spännande 

fräsch välvårdad rymlig Luftig 

 
3. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver boende: 

 
bra strategiskt trevligt prisvärt 

härligt charmigt perfekt läckert 

 
4. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver en lägenhet som är 

en etta. 
 

perfekt ljus välplanerad fin 

nyrenoverad mysig med charm trivsam 

 
5. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver en lägenhet som är 

en tvåa. 
 

perfekt ljus välplanerad fin 

nyrenoverad mysig med charm trivsam 

 
6. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver en lägenhet som är 

en trea. 
 

perfekt ljus välplanerad fin 

nyrenoverad mysig med charm trivsam 

 
7. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver badrummet 

 
helkaklat i stilrena färger rymligt 

elegant smakfullt renoverat  
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8. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver köket:  
 
snyggt  trevligt Renoverat mysigt 

fräsch ljust Nytt stort 

inbjudande påkostat Rymligt originalkök 

 
9. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver balkongen: 

 
härlig inglasad stor 

skyddad med härlig kvällsol rymlig 

 
10. Välj vilka tre attribut som är mest tilltalande för Dig när man beskriver ordet utsikt: 

 
fantastisk fin underbar 

milsvid trevlig härlig 

 
11. Välj vilka tre ord som Du tycker bäst beskriver hur ljust det är i den önskade 

bostaden:  
 
mycket ljusinsläpp härligt ljusinsläpp rum med mycket ljus 

gott om ljusinsläpp ljusa väggar härligt ljus 

 
12. Välj vilka tre attribut är mest tilltalande för Dig när man beskriver ordet planlösning 

 
härlig öppen Bra 

trivsam modern  

 
13. När det gäller detaljerna, vilket ord tycker Du passar bäst (ett alternativ) 

 
tilltalande tidsenliga 

trevliga tjusande 
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DEL II. 
  
1. När Du väljer din bostad, hur viktigt är det för Dig att Din bostad är ... Ringa in den siffra 
som motsvarar Din åsikt. 
 
 Helt oviktigt Ganska oviktigt Varken eller Ganska viktigt Mycket viktigt 

Prisvärd 1 2 3 4 5 

Stor 1 2 3 4 5 

Nyrenoverad 1 2 3 4 5 

Ljus 1 2 3 4 5 

Har balkong 1 2 3 4 5 

Har fin utsikt 1 2 3 4 5 

Nära tåg eller buss 1 2 3 4 5 

I grönt område 1 2 3 4 5 

Modern 1 2 3 4 5 

Välplanerad 1 2 3 4 5 

 
 
2. Vad tycker Du om följande begrepp när det gäller bostadsannonser? Ringa in den siffra Du 
anser passar bäst, där 3 är ”lite intressant”. 
 
a. charmig lägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
b. trevlig lägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
c. mysig lägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
d. ljus och fräsch lägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
e. välplanerad lägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
f. väldisponerad lägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
g. spännande lägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
h. kanonfin lägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
i. välskött tvåa 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
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j. fin tvåa 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
k. mysig välplanerad etta 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
l. välplanerad och trivsam tvåa 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
m. rymlig och välplanerad etta 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
n. inbjudande våning 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
o. ljuvlig etagelägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
p. underbar liten lya 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
q. verkligt charmigt boende 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
r. eftertraktat boende 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
s. strategiskt boende 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
t. charmig funkislägenhet 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
u. förträffligt läge 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
v. ypperligt boende 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
 
w. utomordentligt planerad 
Tråkigt 1 2 3 4 5 Intressant 
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DEL III.  
 
I de följande frågorna ber vi Dig att ringa in passande siffra: 
 
1. Är Din ålder…? 

1  Under 25 år 
2  25-30 år 
3  30-40 år 
4  Över 40 år 

 
2. För närvarande bor Du: 

1  I egen lägenhet 
2  I egen villa 
3  I andra hand 
4  I studentlägenhet 
5  I korridorsrum 
6  Hemma hos dina föräldrar 

  
3. Funderar Du i nuläget på att köpa egen bostad? 

1 Ja 
2 Nej 

 
4. För närvarande är Din sysselsättning: 

  1 Heltidsstudier 
2 Förvärvsarbetande 
3 Annat, ange vilket ___________________________ 

 
5. För närvarande är Din årliga inkomst: 

1 Under 50 000 kr 
2 50 000 – 100 000 kr 
3 100 000 – 150 000 kr 
4 Över 150 000 kr 

 
6. Har Du tidigare köpt en bostad? 

1 Ja 
2 Nej 

 
7. Du är… 

1 Man 
2 Kvinna 

 
 

Tack för din medverkan! 



 58 

Bilaga 2 – Medelvärde på viktighetsfrågorna, uppdelat efter kön. 
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Bilaga 3 – Medelvärde på attitydfrågorna, uppdelat efter kön. 
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Bilaga 4 – Resultat från Dual Task-test på attribut 
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Bilaga 5 – Resultat från Dual Task-test på adjektiv 
 

 


