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Sammanfattning	
Bostadsmarknaden är ständigt ett hett ämne som diskuteras frekvent i olika medier, fika-
rum och hemma runt köksborden. Bristen på bostäder, de låga räntenivåerna samt den 
höga viljan till att äga sitt boende är några tänkbara faktorer till att priserna på bostäder 
de senaste åren ökat kraftigt. Den rådande situationen gör det inte lätt för de unga som 
vill köpa sin första bostad. Främst när det kommer till finansieringen men även när det 
kommer till vad man bör tänka på vid bostadsköp. Detta fick oss författare till att börja 
fundera över hur komplexa köpbeslut tas om man som individ inte har någon erfarenhet. 
Vi ställde oss därmed frågan: 
 

Hur rationella är unga konsumenter vid bostadsköp? 
 
Det finns omfattande forskning kring rationalitet men ej i relation till 90-talister och 
framförallt inte i relation till dyra, komplexa köp anser vi att vår studie bidrar till att fylla 
dessa kunskapsgap. Baserat på vår teoretiska referensram är definitionen av rationalitet 
att individen gör sina val genom att väga olika alternativ mot varandra som grundar sig i 
tidigare erfarenheter och kunskaper, för att på så sätt kunna välja det alternativ som 
maximerar individens användbarhet. Individen är därmed rationell om denna bedömer de 
för- och nackdelar som finns med att genomföra en viss handling.  
 
Studien genomfördes utifrån en experimentell metod där syftet var att undersöka om det 
finns skillnader gällande beslutsfattande, baserat på de manipulerade variablerna bild och 
text. Detta innebär att ena experimentgruppen fått information via bild och den andra via 
text. Experimentets oberoende variabel är bostadsrättsköp och den beroende variabeln 
rationalitet. Studiens resultat visar på att det finns svaga orsakssamband mellan den 
oberoende och beroende variabeln då våra statistiska tester visade på signifikanta skillna-
der angående prisavvikelsen mellan de två experimentgrupperna vid ett av de fyra 
bostadsobjekt som bedömdes. I de resterande tre finner vi enbart ett återkommande möns-
ter där Bildgruppen tenderar till större prisavvikelse än Textgruppen, därav det svaga 
orsakssambandet. Ytterligare resultat indikerar på att samtliga deltagare blivit influerade 
vid beslutsfattandet av sina känslor, då de under experimentets gång ändrat åsikt efter de 
blivit presenterad information antingen via bild eller text. 
 
Det praktiska bidraget från studien är lämpat till företag i sälj- och marknadsföringssyfte 
för att få kunskap om hur 90-talisters informationsbearbetning ter sig, vilket kan påverka 
individens köpbeslut. Det teoretiska bidraget ligger bland annat i ytterligare kartläggning 
av 90-talisters konsumentbeteende men framförallt bidrar studien till ökad kunskap till 
den befintliga rationalitetsforskningen då vi argumenterar för att rationalitetsbegreppet 
bör utökas med emotionell rationalitet då 90-talister, som utgör en del av Generation Y, 
tenderar till att involvera känslor i en högre grad än vad tidigare studier visar på. 
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Under terminens gång har ett spektrum av känslor infunnit sig hos oss författare och den 
som ständigt tagit ner oss på jorden är vår fantastiska handledare Anna-Carin Nordvall. 
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1.	Introduktion		
I detta inledande kapitel ger vi läsaren en introduktion till ämnet; bostadsmarknaden 
och Generation Y’s generaliserade egenskaper. I problembakgrunden presenteras 
övergripande forskningsområde som inkluderar ämnets aktualitet och som ligger till 
grund för vår studies funna forskningsgap. Detta funna gap mynnar ut i den problem-
formulering som studien ämnar undersöka följt av studiens syfte samt därefter dess av-
gränsningar. Slutligen kommer studiens praktiska och teoretiska bidrag att presente-
ras.   
	
1.1	Inledning		
Rationalitet är ett omdebatterat ämne som det har gjorts omfattande forskning inom 
(Gigerenzer & Selten, 2001). Rationalitet kännetecknas av att man metodiskt och med-
vetet väljer det alternativ som bäst uppnår individens ändamål (N.E., u.å. b), det vill säga 
att man nyttomaximerar utifrån individens tillgängliga resurser. Enligt Kahneman (2011, 
s. 70) tenderar unga att vara mer irrationella än rationella och beskriver deras kritiska 
skärpa som lat. Gigerenzer och Selten säger att erfarenhet spelar en väsentlig roll när det 
kommer till att fatta rationella beslut (2001, s. 14) vilket kan vara svårt att besitta vid ung 
ålder.  
 
Generation Y, människor födda mellan åren 1980 och 2000, har det gjorts en hel del 
studier kring men främst på dem som är födda innan 90-talet (Parment, 2008, s. 22). Par-
ment beskriver Generation Y som en positiv generation som inte har färgats av ekono-
miska kriser, de är vana vid att ha ett stort utbud av valmöjligheter, har ett stort socialt 
nätverk, de söker meningsfullhet och tenderar till att konsumera mer emotionellt än 
rationellt (2008, s. 22, 24, 35). För att knyta an till det som Gigerenzer och Selten påvisar 
angående beslutsfattande och erfarenhet, går det att konstatera att den yngre delen av 
Generation Y, det vill säga 90-talister, har en lägre nivå av erfarenhet i att ta komplexa 
beslut än vad äldre generationer har vilket kan gå att sammankoppla med det Kahneman 
konstaterar, att unga personer i större utsträckning tenderar till att tänka mer irrationellt 
än rationellt. 
 
Bostadsbristen är sedan många år tillbaka vida känd. Bostadsköerna växer i snabb takt, 
inte minst i storstadsregionerna och på universitetsorterna (Bostadsrätterna, 2017). Vid 
årsskiftets början stod hela 556 000 personer i bostadskö i Stockholm, vilket är sju gånger 
mer än för 15 år sedan (SvD, 2017). Om vi ser till Umeås största hyresrättsuthyrare, 
Bostaden, är den genomsnittliga kötiden för centrala ettor och tvåor kring 11 år 
(Bostaden, 2017).   
 
Redan 2006 var det en ökande trend att allt fler unga började köpa sin egna bostad, vilket 
då var en effekt av den pågående bostadsbristen (Berthling, 2006). Nu 11 år senare är 
bostadsbristen ett faktum och den ser ut att hålla i sig (SvD, 2017). Vi tror därför att ungas 
inträde på bostadsrättsmarknaden kommer att vara en ihållande trend. Statistiken visar att 
hela 90 procent av den svenska befolkningen önskar äga sitt boende men att enbart 65 
procent faktiskt gör det (Lövgren, 2017). 
 
I takt med att bostadsköerna ökat har även antalet försäljningar av bostadsrätter ökat 
kraftigt i Umeåområdet. Under 2016 såldes totalt 1 258 stycken bostadsrätter (Svensk 
Mäklarstatistik, 2017) vilket går att jämföra med 2014 då antalet genomförda köp 
summerades till 721 stycken (Umeå Kommun, 2015). Det är inte bara antalet försäljning-
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ar som har ökat utan även prisutvecklingen har ökat markant (Umeå Kommun 2015; 
Svensk Mäklarstatistik, 2017). Om man ser till det genomsnittliga kvadratmeterpriset för 
bostadsrätter i Umeå låg det 2006 på 9 238 SEK och fram till år 2016 hade det nästan 
tredubblats till 26 776 SEK (Svensk Mäklarstatistik, 2017). Enligt rykande färsk statistik 
från januari 2017 spräcktes 30 000 kronors vallen för kvadratmeterpriset på bostadsrätts-
marknaden i Umeå (VK, 2017).  
 
I genomsnitt har bostadsrättspriserna på den svenska marknaden ökat med 7 procent 
under 2016 där Umeå ligger en liten bit över snittet med en prisökning på 10 procent 
(Svensk Mäklarstatistik, 2017). Detta är dock är en avmattning av prisutveckling jämfört 
med året dessförinnan, då den genomsnittliga prisökningen på bostadsrätter i riket 
landade på 16 procent (Svensk Mäklarstatistik, 2016).   
 
En annan potentiell bidragande faktor till att bostadsrättsköpen ökat avsevärt kan ha med 
bristen av andelen hyresrätter att göra (Fastighetsägarna, 2015). Om man ser till landet i 
helhet har antalet bostadsrätter mellan åren 1990 till 2014 ökat med hela 52,59 procent 
då hyresrätter mellan samma år endast ökat med 7,85 procent (Fastighetsägarna, 2015). 
De fortsatt långa bostadsköerna och minskandet av hyresrätter, i relation till bostadsrätter, 
kan vara orsaken till att allt fler unga äntrar bostadsrättsmarknaden. Man ser även en ökad 
trend i att föräldrar, eller nära släktingar, går in med pengar och stöttar bostadsköpet, 
antingen som borgenär, medfinansiär eller hyr ut i andrahand (Berthling, 2006; 
Bostadsrätterna, 2017).   
 
Bostadsköpet är ett av de dyraste köpen man gör under sin livstid men det är inte alltid så 
lätt att veta vad man bör tänka på när man letar bostad, framförallt när man inte har någon 
erfarenhet från sådana komplexa köpbeslut. Precis som Gigerenzer och Selten sa 
inledningsvis, att erfarenhet spelar en väsentlig roll när det kommer till att fatta rationella 
beslut, så undrar man hur en ung person utan erfarenhet tar ett rationellt beslut när det 
kommer till köp av bostadsrätt. 
 
1.2	Problembakgrund	
Konkurrensen på den svenska bostadsmarknaden är hög och priserna på bostäder har de 
senaste åren skjutit i höjden vilket har lett till att det har blivit allt svårare för unga att ta 
sig in på bostadsmarknaden (GP, 2016). Den stora orsaken till att bostadsmarknaden ser 
ut som den gör beror på att efterfrågan är större än utbudet och byggandet har helt enkelt 
inte hängt med befolkningstillväxten (Johannes Holmberg, 2014).  
 
Den prisökning som har skett de senaste åren har resulterat i att efterfrågan på bolån har 
ökat (Johannes Holmberg, 2014). Detta ihop med att vi har skrivit historia genom att 
Riksbanken har sänkt reporäntan till negativa värden, som i dagsläget ligger på -0,5 
procent (Riksbanken, u.å.), har resulterat i att skuldberget för bostadslån har tredubblats 
sedan 90-talskrisen och har idag en tillväxttakt på 7,7 procent (ETC, 2016; SCB 2017).  
 
Denna uppåtgående spiral genererar i stor utsträckning hög avkastning till de som tidigare 
har tagit sig in på bostadsmarknaden och nu beslutar sig för att sälja sin bostad, vilket har 
gjort denna marknad väldigt attraktiv. Enligt Svensk Bostadsfond (2015) har 
kapitalmarknaden inte varit mer tillgänglig och förutsättningarna har aldrig varit bättre i 
och med det ränteläge vi har idag. De flesta har en mycket optimistisk syn på 
bostadsrättsmarknaden och om man bor i en hyresrätt så är det mest ett steg på vägen till 
att i slutändan få äga sitt boende (Bruce & Kelly, 2013, p. 427). Om vi ser till oss själva 
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och vår omgivning anser gemene man att ett bostadsrättsköp i stort sett alltid genererar 
en säker vinst men situationen idag är inte allt för olik hur de såg ut innan bostadskrisen 
på 90-talet.  
 
Generation Y anses vara en generation som har en mycket positiv inställning till 
framtiden, optimistiska på ett individuellt plan där individen bestämmer om saker kan 
eller ska förverkligas och styrs därmed inte av externa faktorer (Parment, 2008, s. 22–
23). Detta går i linje med Bruce & Kelly's forskning som också säger att Generation Y är 
optimistisk men även att de har ett högt självförtroende samt höga förväntningar på både 
sig själva och sitt boende, vilket de anser kan ha att göra med deras benägenhet till att ta 
större risker (2013, s. 428). Denna generation har inte upplevt ekonomiska kriser på 
samma sätt som tidigare generationer vilket kan ha medfört att de har en mer positiv 
inställning (Parment, 2008, s. 22).   
 
Enligt en annan studie har författarna kommit fram till att unga, framförallt med liten 
kunskap och erfarenhet inom ett specifikt produktområde eller lågutbildade, kan finna det 
extra utmanande att göra vissa komplexa köpbeslut, som dyrare köp oftast är (Erasmus et 
al., 2014, s. 296). Gigerenzer och Selten menar på att erfarenhet är en väsentlig del i 
beslutsfattandet och ligger till grund för att kunna ta ett rationellt beslut (2001, s. 14).   
 
Generation Y ser köp av boende som en milstolpe i livet (Bruce & Kelly, 2013, p. 427) 
och många svenskar ser hemmet som en statussymbol (Mitt I, 2014). Den generation som 
är född på 1900-talets slut ser sitt boende som något mer än bara tak över huvudet, något 
som förstärker både ens identitet och personlighet (Bruce & Kelly, 2013, p. 423). Denna 
generations förväntningar på hushållets kvalitet överstiger i stor utsträckning vad de 
egentligen har råd med (Bruce & Kelly, 2013, p. 416, 428). Detta kan ses som en 
bidragande faktor till den generösa del av inkomsten vi lägger på vårt boende. Enligt 
Parment är Generation Y benägna att använda en stor del av sin inkomst för att konsumera 
(2008, s. 52). Genomsnittssvensken lägger 26,9 procent av sin inkomst på boendet och 
det är bara danskarna som har högre boendekostnader än vi har, endast 0,1 procent högre, 
om man ser till de europeiska länderna (Privata Affärer, 2010). Då får man även tänka på 
att vi svenskar i stor utsträckning har högre inkomst jämfört med andra européer (Privata 
Affärer, 2010). Bruce och Kelly (2013) förklarar i sin undersökning på Generation Y att 
de generellt har en stark önskan att äga sitt boende men att den höga prisnivån på bostäder 
gör det svårt (s. 423).   
 
Med denna skildring av vår omvärld låter inte bostadsmarknaden och köpets komplexitet 
vidare attraktivt, vilket vi alla vet inte stämmer. Med detta som bakgrund leder det oss 
vidare till vårt funna forskningsgap.  
 
1.3	Forskningsgap		
I över 100 år har det forskats kring konsumenters köpbeteende och huruvida rationella 
konsumenter är eller inte (Ajzen, 1985; Dewey, 1910; Howard, 1989; Kahneman, 2011). 
En av de allra första modellerna som kom inom området konsumentbeteende var den så 
kallade ekonomiska modellen där antagandet var att konsumenten är en rationell 
människa som utvärderar alla sina alternativ i termer av mottagen kostnad och värde och 
därefter väljer en produkt/service som ger mest tillfredsställelse, det vill säga nytta, för 
individen (Nair, 2009, s. 21). Antagandet om den rationella konsumenten har på senare 
år blivit allt mer kritiserad av diverse beteendevetare och psykologer (Nair, 2009, s. 22). 
De anser att modellen och dess olika förutsägelser är användbar men att den endast 
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förklarar hur konsumenten borde bete sig, inte hur den faktiskt beter sig (Nair, 2009, s. 
22).   
 
För att kunna analysera konsumenters beteende bör ett bredare perspektiv tas, där man 
inte bara bör se utifrån det ekonomiska utan även se på vilka behov, motiv, personlighet 
samt sociokulturella faktorer som finns i konsumentens närhet. Denna förståelse kommer 
att ge en större inblick i varför vissa konsumenter ger respons på vissa stimuli och andra 
inte samt vad den responsen kommer att ge för effekt på konsumentens köpbeteende. 
(Nair, 2009, s. 22)    
 
Vad som motiverar kunden till varför den köper en vara framför en annan har inte bara 
intresserat oss utan även andra forskare. Det har därför gjorts omfattande studier inom 
ämnet konsumentens köpbeslutsprocess men då framförallt gällande mindre och billigare 
köp såsom varor inom dagligvaruhandeln och köp via Internet (Nilsson, 2016, s. 1; 
Shareef et al., 2015, s. 277).   
  
De studier vi funnit inom forskningsområdet är till största del från Australien. Den studie 
som ligger närmast i linje med vår undersökning har forskarna undersökt vilka faktorer 
som har störst påverkan på förstagångsägarens preferenser vid köp av bostad (Reed & 
Mills, 2007). Bruce and Kelly, som också gjort en undersökning på bostadsmarknaden i 
Australien, föreslår vidare studier inom Generation Y, de menar att det behövs mer studier 
generellt inom förstagångsköpare av bostad, deras inställning till bostad samt hur deras 
val ser ut och vad de anser är ett rimligt pris (2013, s. 429). Det är även lite utforskat inom 
konsumenter på universitetsnivå, då det gäller deras marketplace-beteende (Quintal et al., 
2016, s. 176).   
 
I boken Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré förklarar 
författaren att generationen definieras av individer födda mellan åren 1980 – 2000 men 
att den forskning som gjorts tidigare än 2007 mestadels är gjord på dem som är födda 
under 80-talet. Detta av anledning att 90-talisterna inte uppnått en såpass hög ålder 
tidigare för att kunna ha en stor påverkan på samhällsekonomi, arbetsmarknad och 
konsumentmarknad. Han påpekar även att inom några år, från det boken skrevs 2007, 
kommer 90-talisterna att bli en viktig faktor i förståelsen och utvecklingen av samhället 
och marknader. (Parment, 2008, s. 22–23)  
 
För att knyta an till vår introduktion och problembakgrund har vi funnit ett intresse kring 
bostadsmarknaden och komplexa köp. Som ovan nämnt är de flesta studier gjorda på 
mindre dyra köp, det vill säga dagligvaror, därför anser vi det intressant att forska vidare 
kring just dyra och mer komplexa köp. Vi anser även att det finns ofullständig information 
kring 90-talisters agerande på konsumentmarknaden och ser det som intressant att knyta 
samman dessa två gap. Därav vill vi undersöka hur rationella eller irrationella 90-talister 
är vid dyrare köp, närmare bestämt bostadsrättsköp.  
 
1.4	Problemfrågeställningar	 
 

Hur rationella är unga konsumenter vid bostadsköp? 
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1.5	Syfte	 
Syftet med denna experimentella studie är att undersöka Generation Y’s rationalitet vid 
köp av bostadsrätt. 
 
1.6	Avgränsningar	 
Då vi funnit att forskningen kring Generation Y i princip uteslutande är baserad på de 
som är födda på 80-talet har vi valt att avgränsa vår studie till att enbart undersöka 90-
talister. 
 
Vi har även diskuterat om vi vill undersöka de som har genomfört ett eller flertalet 
bostadsköp eller de som fortfarande står utanför ägandemarknaden. Vi har då beslutat oss 
för att avgränsa oss till de som figurerar på hyresmarknaden då vi ämnar undersöka de 
som ej har erfarenhet av bostadsköp. Detta för att vi vill studera de som har något sånär 
liknande utgångsläge med tanke på erfarenhet.  
 
På grund av studiens omfattning har vi valt att avgränsa datainsamlingen till 
Umeåområdet då det tidsmässigt och ekonomiskt är hållbart att genomföra inom vår 
tidsram. Vi har även tagit beslutet att endast samla in data från studenter vid Umeå 
Universitet då de representerar stora delar av Generation Y i Umeåområdet samt att vi 
har tillgång till deras kontaktuppgifter via Ladok-enheten. Ladok är det administrativa 
IT-system som för dokumentation av studenter och resultat, vilket alla högskolor och 
universitet i Sverige är anslutna till. 
 
Bostadsrätt är en typ av upplåtelseform, vilket är den upplåtelseformen vi ämnar att 
undersöka i denna studie. Andra upplåtelseformer som finns är; hyresrätt samt kooperativ 
hyresrätt, vilket vi inte kommer att behandla. Vi kommer heller inte att studera 
äganderätter vilket är vanligast förekommande bland småhus, det vill säga 1–2 familjshus 
såsom villor. Varför vi valt att avgränsa oss till just bostadsrätter är för att vi anser att det 
är den typ av bostadsform man oftast börjar med när man bestämt sig för att köpa bostad. 
Det är inte stor andel, oss veterligen, som börjar sin så kallade bostadskarriär med att 
köpa villa.  
 
1.7	Teoretiskt	och	praktiskt	bidrag	 
Då det finns ett gap i forskningen kring hur rationella unga är gällande dyra köp har vi 
beslutat oss för att undersöka en viss del av detta gap, specifikt 90-talister inom 
Generation Y. 90-talister är även en målgrupp som det är relativt lite forskat kring. Vi 
anser att denna studie kommer att generera en djupare teoretisk förståelse inom detta 
område samt att det kommer att inspirera andra att vilja forska vidare inom ämnet.  
 
Då Umeå är en universitetsstad och vår datainsamling primärt är utförd på studenter, som 
kommer från Sveriges alla hörn, anser vi att vår studie även är applicerbar på andra städer 
och då framförallt universitetsstäder.  
 
Vi anser att vår studie kan vara av intresse för alla de aktörer som erbjuder dyra varor på 
marknaden till 90-talister, för att generera en ökad förståelse i hur rationella de är vid 
komplexa köp. Vi anser att vår studie framförallt kommer vara användbar för 
fastighetsmäklare då de axlar en stor roll i att, enligt lag, opartiskt vägleda både köpare 
och säljare i deras köp- samt säljprocess. Även aktörer inom förstahandsmarknaden som 
har för avsikt att sälja bostäder till Generation Y kan också ha en praktisk användning av 
vår studie.   
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2. Teoretisk	metod	 
I följande kapitel redogörs för studiens teoretiska metod. Det innebär att du som läsare 
får en närmare presentation av studiens ämnesval och uppsatsförfattarnas förförståelse 
kopplad till studiens ämnesområden. Vidare presenteras studiens vetenskapliga 
utgångspunkter, angreppssätt samt perspektiv. Därefter kommer det att presenteras hur 
litteratursökningen genomfördes och den källkritik som författarna utgått ifrån samt 
förhållit sig till.  
 
2.1	Ämnesval	och	förförståelse	 
Inför en studie kan författare/forskare besitta olika form av erfarenheter och 
förförståelser, vilket lägger grunden till vilket förhållningssätt och förföreställning 
författaren har inom det valda ämnesområdet (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Detta 
menar Johansson Lindfors kan bero på vilken social bakgrund som individen kommer 
från, utbildning samt praktiska erfarenheter till exempel från arbetslivet, inom det valda 
ämnesområdet (1993, s. 25). När en studie genomförs ska forskaren exkludera egna 
värderingar eller förutfattade meningar om det valda ämnet, det vill säga vara objektiv 
(Bryman & Bell, 2013, s. 52). Detta anser dock Bryman & Bell är näst intill omöjligt då 
det är svårt för en forskare att helt exkludera sina egna känslor och värderingar (Bryman 
& Bell, 2013, s. 52–53). Vi har båda praktisk förförståelse inom vårt valda ämnesområde. 
En av författarna studerar till fastighetsmäklare parallellt och har jobbat på mäklarbyrå 
samt som sälj- och marknadskoordinator på ett byggföretag och därmed fått följa säljare 
men framförallt köpare i slutskedet av deras köpbeslutsprocess. Den andra författaren har 
under studietiden arbetet som bankrådgivare och möter dagligen kunder som ansöker om 
lån och då framförallt bostadslån. Dessa praktiska erfarenheter är därmed en av flertalet 
orsaker till att vi valt att göra en studie inom det valda ämnesområdet.   
 
Vi är två författare som genomför denna studie och vi går båda den åttonde och därmed 
den sista terminen på Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management. 
Termin sju valde vi fortsatt inriktning för vår utbildning och för oss båda föll valet på 
marknadsföring. Den kurs som vi intresserade oss mest för under vår fördjupning var 
Consumer Behaviour och därmed beslutade vi oss för att skriva vår examensuppsats inom 
området konsumentbeteende. 
  
Det som vi författare har förvånats mycket över när det kommer till bostadsköp är 
köparens lättja till ett så dyrt köp. Vi har även hänförts över hur stor roll det visuella spelar 
in vid köp av bostad och att granska årsredovisningar eller att försäkra sig om bostadens 
skick är av mindre vikt. Författaren som arbetar som bankrådgivare har även noterat att 
det sker förvånansvärt många låneansökningar och att det i majoriteten av fallen ansöks 
om höga belopp. Det pratas dagligen om bostadsbubblan, finns den eller finns den inte, 
reporäntans historiskt rekordlåga nivå och dess potentiella utveckling och hur vi svenskar 
skuldsätter oss allt mer. Bör vi inte då vara mer försiktiga med att skuldsätta oss med 
rekordhöga bostadslån när vi är så osäkra på framtiden? Båda har även märkt av i våra 
umgängeskretsar att våra vänner ser ägandet av sin bostad som en självklarhet, om man 
har ekonomin till det vill säga, vilket vi insett att vi själva också gör då vi båda äger våra 
boenden. Med detta i bagaget samt vetskapen om att det gjorts omfattande studier när det 
kommer till köpbeslutsprocessen gällande mindre dyra köp beslöt vi oss för att fokusera 
på det som i mångas fall är eller kommer att bli en utav de största affärerna i ens liv, 
nämligen bostadsköpet. Den lättja som vi upplevt i vår omgivning och hos oss själva, 
både till själva köpbeslutet i sig men även till synen på pengar och skuldsättning, fick oss 
till att vilja titta närmare på rationalitet i relation till dyra köp.  
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2.2	Vetenskapliga	utgångspunkter	 
2.2.1	Ontologi	 
Bestämningen om hur vi uppfattar tillvaron på den mest övergripande nivån kallas för 
ontologi (Åsberg, 2001, s. 3). Inom ontologin finns det två olika synsätt; objektivism 
samt konstruktionism, och det är ur något utav dessa två synsätt en forskares antaganden 
om hur verkligheten ser ut och fungerar speglas (Bryman, 2011, s. 35–36). 
Konstruktionismen handlar om att man ser verkligheten ur ett perspektiv där sociala 
företeelser och kategorier inte endast skapas via ett socialt samspel utan även i ett 
tillstånd som ständigt revideras (Bryman, 2011, s. 37). Objektivismen säger att sociala 
företeelser och dess betydelse är oberoende av sociala aktörer för att existera (Bryman 
& Bell, 2013, s. 42). Bryman & Bell beskriver objektivismen ur ett organisation- och 
kulturperspektiv där man ser organisationen eller en kultur som något förutbestämt med 
regler och riktlinjer där det inte spelar någon roll vilka individer som ingår utan de som 
ingår tillämpar de regler och riktlinjer som har konstruerats (Bryman, 2011, s. 36; 
Bryman & Bell, 2013, s. 42). Vilket kan sammanfattas som att det som händer är 
bortom individens kontroll att kunna påverka.  
 
Då vi vill undersöka rationaliteten hos 90-talister vid köp av bostadsrätt, det vill säga 
avseendet är att undersöka vilka val de gör och om dessa val är rationella, anser vi att en 
kvantifierad datainsamling är lämpad. Vi väljer då att utgå från objektivismen som vår 
ontologiska utgångspunkt. Den kvantifierade datan kommer att samlas via en 
experimentell design närmare bestämt ett laboratorieexperiment. Vårt experimentella 
studie är konstruerad utefter vår teoretiska referensram, som behandlas i kapitel tre, 
vilket då blir en prövning av teorier vilket även det hör till objektivismen. Vår 
insamlade data vill vi sedan utföra empiriska tester på för att besvara vår 
problemformulering vilket även det går i linje med objektivismens synsätt.  
 
2.2.2	Epistemologi	 
Epistemologin innebär den kunskapsteoretiska frågeställning gällande vad forskaren 
anser vad som är eller vad som betraktas som kunskap, huruvida den sociala verkligheten 
kan eller bör studeras (Bryman, 2011, s. 29). Epistemologin har grenat ut i två 
vetenskapliga synsätt; positivismen och hermeneutiken (Patel & Davidson, 2011, s. 25).   
 
Positivism innebär att den kunskap som forskaren söker ska vara verklig och tillgänglig 
för våra sinnen och vårt förnuft (Patel & Davidson, 2011, s. 26). Forskarens personliga, 
politiska eller känslomässiga läggning ska inte ha någon påverkan på forskningsresultatet 
och forskaren ska kunna bytas ut och resultatet bli detsamma (Patel & Davidson, 2011, s. 
27). Inom positivismen försöker man studera forskningsobjektet bit för bit (Patel & 
Davidson, 2011, s. 29). Det innebär att forskaren försöker skapa mätbara värden på olika 
faktorer (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Bryman & Bell menar även på att om ett objekt 
som undersöks påvisar återkommande egenskaper, det vill säga en regelbundenhet, kan 
kunskap fastställas (2013, s. 36). Forskarens förhållningssätt till studien ska vara objektiv 
vilket kommer från det positivistiska idealet. (Patel & Davidson, 2011, s. 26–27)  
 
Hermeneutiken är motsatsen till positivismen. Inom detta tolkningssätt är inte forskaren 
objektiv i sitt förhållningssätt till forskningen utan snarare subjektiv. Detta innebär att 
forskarens tankar, intryck och känslor avspeglas i forskningen (Patel & Davidson, 2011, 
s. 28–29). Hermeneutik betyder tolkningslära vilket innebär att den vetenskapliga 
riktningen är att man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för 
mänskligheten (Patel & Davidson, 2011, s. 28). Man försöker se helheten i forsknings-
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problemet ur ett holistiskt perspektiv där forskaren ställer helheten i relation till delar och 
pendlar därför mellan del och helhet för att på så sätt få en så god förståelse som möjligt 
av våra handlingar (Patel & Davidson, 2011, s. 29).   
 
Baserat på studiens syfte, vilket är att undersöka 90-talisters rationalitet vid 
bostadsrättsköp, har vi valt att utgå från den positivistiska vetenskapssynen. Detta 
eftersom avseendet är att undersöka vilka val de gör och om valen är rationella. Vi ska 
inte gå in på djupet varför de väljer som de gör. En annan anledning till vårt val är för att 
vi beslutat oss för att göra en experimentell studie vilket då innebär att vi kommer att 
analysera varje experimentgrupp var för sig, vilket håller sig till synsättet positivism där 
man undersöker bit för bit (Bryman & Bell, 2013, s. 95; Patel & Davidson, 2011, s. 26). 
Datat som vi samlar in kommer slutligen att generera kunskap inom det valda 
ämnesområdet.  
 
Kritiken mot positivismen är att trots att det vetbara ska bygga på det rationellt/objektiva 
iakttagandet kommer det även att behöva göras viss subjektivt antagande just för att det 
mätbara har på senare tid blivit det vetbara. Den kunskapsteoretiska grunden överfördes 
från naturvetenskapen, där allt var mätbart, till samhällsvetenskapen och beteende-
vetenskapen där det mätbara blev mer otydligt. (Åsberg, 2001, s. 17–18)  
 
Patel & Davidson förklarar att idag är situationen som sådan, framförallt inom human- 
och beteendevetenskapen, att ett flertal olika förhållningssätt existerar parallellt (2011, s. 
26). Vi finner dock att vi så långt som möjligt kommer att försöka förhålla oss objektiva 
till det insamlade datat men att det finns vissa svårigheter i att vara 100 procent objektiv.   
 
2.3	Vetenskapligt	angreppssätt	 
När man talar om vetenskapliga angreppssätt brukar man tala om ett deduktivt eller 
induktivt angreppssätt. Vad som kännetecknar dessa två vetenskapliga angreppssätt är 
förhållandet mellan teori och empiri (Bryman, 2011, s. 26). Om man väljer att använda 
sig av ett induktivt angreppssätt formar ens forskningsresultat, det vill säga insamlade 
data från empirin, olika teorier (Bryman, 2011, s. 28). Det vill säga att man drar 
generaliserbara slutsatser utifrån de observationer man gjort (Bryman, 2011, s. 28; 
Bryman & Bell, 2013, s. 32).  När det kommer till det deduktiva angreppssättet, som även 
är det vanligaste inom samhällsvetenskapen, utgår forskaren från det man vet inom ett 
visst område eller teoretiska överväganden som rör detta område. Utifrån detta material 
konstruerar sedan forskaren problemformuleringar eller hypoteser som sedan testas i 
empirin. (Bryman & Bell, 2013, s. 31)  
 
Vi har i vår studie valt att använda oss av det deduktiva angreppssättet då vi utgår från 
befintliga teorier inom vårt valda ämnesområde som bildar vår så kallade teoretiska 
referensram. Våra teorier ligger sedan till grund för det experiment vi ska genomföra samt 
den efterföljande enkät vi konstruerat.   
 
2.4	Forskningsstrategi		 
I en studie finns det två vägar att gå då det gäller metodologiska frågeställningar och dessa 
skiljer sig mellan kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2013, s. 
49). Valet av metodologisk frågeställning ligger i linje med vad för verklighetssyn, 
kunskapsteoretiska frågeställningar och ansats som valts för den ämnade undersökningen 
(Bryman & Bell, 2013, s. 49). En kvalitativ forskningsstrategi innebär att man inte 
kvantifierar insamlade data och analyserar utefter det, utan istället lägger man större vikt 



 

	
	

9	

vid ord och ämnar då generera nya teorier baserat på hur individen uppfattar och tolkar 
sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013, s. 49–50).  Syftet med denna studie är som 
sagt att undersöka 90-talisters rationalitet vid köp av bostadsrätt. Då vi ämnar se vilka val 
de gör och huruvida rationella de valen är innebär det att vi inte kommer att fördjupa oss 
i varför de gjorde ett specifikt val framför ett annat, det vill säga att vi inte kommer att gå 
in på de olika faktorer som avgör valet. Vi kommer därmed inte att fokusera på att tolka 
individens ord och sociala verklighet och uppfattning. Valet har därför blivit att utgå efter 
den kvantitativa forskningsstrategin. Denna forskningsstrategi anses passande eftersom 
vi gör en experimentell studie, vilket innebär att vi kommer att analysera 
experimentgrupperna mot varandra. 
 
 

 
	
Figur 1: Sammanfattning teoretisk metod 

Denna figur visar en sammanfattning av vår teoretiska metod, studiens vetenskapliga 
utgångspunkt, angreppssätt samt forskningsstrategi. När man utgår från en kvantitativ 
forskningsstrategi är det generella valet att utgå efter en objektivistisk världssyn, 
positivistisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt. Källa: Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2014, s. 83; Bryman & Bell, 2013, s. 49) 
 
 
2.5	Studiens	perspektiv	 
Studien syftar till att undersöka hur rationella 90-talister, inom Generation Y, är vid köp 
av bostadsrätt. Därmed undersöker vi köparens roll vilket betyder att denna studie 
kommer att ha ett konsumentperspektiv.  
 
2.6	Litteratursökning	 
Initialt började studien med att vi genomförde en informationssökning inom det 
forskningsområde vi var intresserade av för att se vad som tidigare undersökts. Fokus var 
då att finna studier om Generation Y och hur deras köpprocess ser ut vid dyrare köp. 
Dessvärre fann vi inga vetenskapliga studier inom detta område och det var där vi fann 
vårt forskningsgap.  
 
Vid sökande av vetenskapliga studier har vi initialt fokuserat på att finna vetenskapliga 
artiklar med vi har även använt oss av flertalet böcker. Några av dessa är bland annat 
Generation Y: Framtidens konsumenter och medarbetare gör entré (Parment 2008), 
Bounded rationality: The adaptive toolbox (Gigerenzer & Selten, 2001) samt Tänka, 
Snabbt och Långsamt (Kahneman, 2011). Vid genomgången av vetenskapliga artiklar har 
fokus varit att läsa sammanfattningarna och slutsatserna. Om vi ansett att den aktuella 
studien kan bidra med teori till vår studie har vi valt att läsa och granska artikeln mer 
ingående. Det är även vår litteraturgenomgång som satt vår grund och djupgående 
kunskap inom vårt valda undersökningsområde. Bryman och Bell (2013, s.111) anser att 
relevant litteratur förser en med argument som rör betydelsen av det valda studieområdet 
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samt hur en fortsatt undersökning kan se ut efter det att ens egna undersökning är klar. 
Patel och Davidsson förespråkar även vikten av att inte bara använda sig av material som 
stödjer ens egna idéer utan även ta med källor som säger emot de teorier som funnit 
relevanta för studien då man på så vis kan generera en mer rättvis bild av hur det verklig-
heten ser och därmed ökar trovärdigheten (2011, s. 69). I och med detta har vi valt att 
inkludera, om funnet, tidigare studier som ger kritik till de valda teorierna i vår studie, för 
att öka trovärdigheten ytterligare.   
 
För att hitta den mest lämpade litteraturen till vår teoretiska referensram har vi använt oss 
av Umeå Universitets biblioteks elektroniska databaser för att få åtkomst till publicerad 
litteratur som rör vårt valda ämnesområde. De databaser som vi använt oss mest av är 
EBSCOhost Business Source Premier, Elsevier ScienceDirect Journals och Emerald 
Journals, vi har även använt oss av ett fåtal andra beroende på vilken slags information vi 
varit ute efter. Google Scholar har också använts men då enbart för att få tag på e-böcker.  
 
De vanligaste sökorden som har använts vid sökning av vetenskapliga artiklar; 
Rationality, Bounded rationality, Dual-process theory, Somatic marker hypothesis, 
Generation Y, High involvement purchases, Housing, Price perception, Multiple-Cue 
Judgement.  
 
2.7	Källkritik		 
Vi har genomgående försökt hålla oss kritiska i vår litteratursökning av vetenskapliga 
artiklar och övrig teori. Detta är även något som Bryman & Bell uttrycker, hur viktigt det 
är att kritisk granska sina funna källor (2013, s. 111–112). Det har därför varit av stor 
relevans för oss att ta reda på när och var dokumenten tillkommit; varför dokumenten 
tillkommit; syftet upphovs-mannen hade med dokumentet samt vem upphovsmannen var 
och vilken relation hen hade till händelsen vilket även Patel & Davidsson anser är viktigt 
(2011, s. 68–69). Vid en vetenskaplig undersökning är det viktigt att författaren förhåller 
sig till några källkritiska kriterier som är; samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och 
äkthet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 180).  
  
Samtidskravet innebär att reflektera över tidsspannet, det vill säga hur lång tid det är 
mellan då själva undersökningen är gjord och när forskaren skrev ned det i sin artikel 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 180). Det innebär att ju längre tidsintervall desto 
mer kritisk bör man vara till källan. Johansson Lindfors (1993, s. 88–89) framhäver även 
vikten av aktualitet i de teorier man väljer, dock så hävdar författaren att det idag råder 
någon form av "aktualitetssjuka" vilket kan medföra att äldre kända verk kan hamna i 
skymundan av nyare men som inte på något sätt behöver vara bättre. I vår undersökning 
har vi använt oss av både äldre och nyare källor. De valda teorierna om rationalitet är 
gamla men trots det är de än idag väl citerade i ny forskning vilket tyder på att de än idag 
är aktuella för dagens forskning. Kahneman & Tverskys artikel "Judgement under 
uncertainty: Heuristics and biases" är idag ett av de mest citerade verken inom 
samhällsvetenskapen och under 2010 hänvisade över 300 vetenskapliga artiklar till denna 
(Kahneman, 2011, s. 17). När det gäller valet av Internetkällor är den tidigast valda arti-
keln publicerad 2006. Valet föll på denna artikel för att belysa läsaren om att ungas inträde 
på bostadsmarknaden redan då var aktuellt. Efter detta årtal är den äldst publicerade 
Internetkällan från 2014. Och den statistik vi har med är från år 2015–2017. I och med 
detta anses samtidskravet vara uppfyllt för vår studie och bidrar till studiens 
tillförlitlighet. 
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Tendenskritik innebär att ifrågasätta forskarens intresse genom att den exempelvis har 
valt ut vissa ord eller fakta i enlighet med dennes eget intresse (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2014, s. 180). Ämnet som vi valt att skriva om, rationalitet, är ett nytt ämne för oss 
båda vilket har bidragit till att det tagit lång tid för oss att förstå oss på alla olika teorier. 
Under skrivandets gång har vi fått vägledning från vår handledare, som i grund och botten 
är psykolog och forskat inom ämnet, för att få hjälp att komma på rätt spår och se om vi 
förstått artiklar och böcker rätt. Men eftersom de flesta teorier som vi använts oss av är 
väl citerade forskare och några vunnit Nobelpriset får vi lita på att forskarna haft 
objektivitet och exkluderat egna intressen. Sammantaget anser vi därför att 
tendenskriteriet är uppfyllt och bidrar till studiens tillförlitlighet.   
 
Kriteriet äkthet innebär att källan är den som den utger sig att vara, som på senare tid har 
blivit allt mer problematiskt att kontrollera då användandet av digital information har ökat 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 180). Eftersom vi till största del använt oss av 
vetenskapliga artiklar som är "peer-reviewed", innebär att de har; granskats av andra 
forskare innan publicering, artikeln är skriven av forskare inom forskningsområdet samt 
publicerad i vetenskapliga tidskrifter (Umeå universitetsbibliotek, u.å.). Anser vi därmed 
att våra källor har en hög trovärdighet i att vara det som de utger sig att vara. När det 
kommer till de böcker vi använt har vi kritiskt granskat författarna som i de flesta fall är 
välciterade i andra aktuella studier inom uppsatsämnet. Samma noggranna granskning 
har genomförts på de Internetkällor som vi använt oss av, då de flesta av källorna är 
välkända Internetkällor så som Svensk mäklarstatistik, Fastighetsägarna, Nobelprize 
etcetera. Vi har även valt att använda oss av ett antal nyhetsartiklar från bland annat VK 
och GP. Dessa har främst använts för att befästa ämnets aktualitet och ge läsaren en 
inblick i problemområdet. Något som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 180) 
belyser är att problem gällande äkthet kan variera från enstaka detaljer till hela hemsidor. 
Vi har därför genomgående varit väl medvetna om Internetkällornas äkthet och att de inte 
är lika tillförlitliga som vetenskapliga artiklar. Detta har medfört att vi enbart har använts 
oss av vetenskapliga artiklar, böcker och ett fåtal läroböcker. Sammanfattningsvis anser 
vi att studiens äkthet uppnår en hög nivå och att det bidrar till tillförlitlighet.   
 
Det sista beroendekriteriet innebär att vid val av artiklar ska det helst refereras till primära 
källan och inte till annan källa, det vill säga en sekundärkälla, för att öka tillförlitligheten 
och att även säkerställa vad källan utger sig vara (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, 
s. 180). Vi har i största mån försökt att använda oss av primärkällor. Om det inte varit 
möjligt har vi använts oss av sekundärkällor, där teorin beskrivits på nytt. Det har i vissa 
fall varit ett strategiskt val från vår sida att använda sekundära källor med anledning av 
att ursprungsteorin kan ha utvecklats samt att det har forskats mer inom det valda 
ämnesområdet, vilket vi anser även ökar trovärdigheten i studien. I en av de teorier som 
vi har med i studien, Bounded rationality, har vi valt att utgå från en sekundärkälla då 
teorin är av äldre karaktär. Den källan som vi valt att använda oss av är en bok som 
sammanfattar flera vetenskapliga artiklar inom området, Bounded rationality, från den 
först tillkomna modellen till senare utvecklade modeller. Boken heter Bounded 
rationality: The adaptive toolbox. Den upprättades i syfte för Dahlem Konferenzen där 
syftet var att skapa ett tvärvetenskapligt utbyte av vetenskapliga idéer samt att stimulera 
samarbetet inom forskning bland internationella forskare. Vi anser denna källa som 
tillförlitlig då den refererar till primära källor och författarna själv håller en kritisk syn till 
varför den första modellen inte anses ge en realistisk bild på hur människan tänker i 
verkligheten samt att det finns behov för en ny modell inom området. Författarna för 
samlingsverket, Gerd Gigerenzer och Reinhard Selten, är två välkända psykologer inom 
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ämnesområdet varav den sistnämnda vunnit Nobelpriset inom ekonomi år 1994 (Max 
Planck Institute for Human Development, u.å.; Nobelprize.org u.å.). Vi har även vid 
ytterligare tillfällen i uppsatsen använt oss av sekundära källor. I dessa fall har vi noga 
granskat den publicerade informationen och säkerställt att dessa källor uppfyller de 
ovanstående kriterierna för att på så sätt öka studiens tillförlitlighet. Sammanfattningsvis 
anser vi att samtliga sekundärkällor är fackgranskade vetenskapliga artiklar. 
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3. Teoretisk	referensram	 
I denna del presenteras tidigare studier inom det valda ämnesområdet. Först en kort 
presentation hur vetenskapen sett på människan och om den ansetts rationell eller 
irrationell. Därefter kommer det redovisas hur rationalitet definieras inom olika 
områden. Senare presenteras olika rationalitetsteorier i kronologisk ordning, där den 
äldsta presenteras först. Då 90-talister är vår målgrupp, som utgör en del av Generation 
Y, och som vi ämnar undersöka har vi valt att karakterisera Generation Y och deras 
generella egenskaper. Därefter presenteras de två faktorer som vi anser spelar en 
avgörande roll i köpbeslutsprocessen av bostadsrätt.    
 
3.1	Rationalitet	historiskt		 
Enligt Eysenck & Keane så har synen på rationalitet i stora drag, historiskt sett ändrats 
tre gånger (2000, s. 470). De långvariga och äldsta teorierna inom rationalitet visar på att 
människan är rationell och att hen handlar efter sina rationella principer för att på så sätt 
komma fram till det mest hållbara beslutet utifrån sin egna argumentation (Eysenck & 
Keane, 2000, s. 470). Den andra, senare synen, menar på att människan är anpassningsbar 
till sin omgivning och hävdar att individen har som avsikt att maximera sina val till bästa 
möjliga, vilket inte alltid blir det mest logiska valet (Eysenck & Keane, 2000, s. 470). 
Inom denna tidsperiod handlade teorierna mycket om människans kognitiva förmåga, allt 
från minne till problemlösning (Eysenck & Keane, 2000, s. 471).  
 
Den sista och nuvarande synen på rationalitet innebär att de finns två olika former av 
rationalitet, där den "första" formen av rationalitet-1 innebär en mer anpassad/automatisk 
form av resonemang och problemlösning medan den "andra" formen av rationalitet-2 
innebär att individen reflekterar över sitt resonemang och problemlösning (Eysenck & 
Keane, 2000, s. 471). En bedömning som sker via tankesättet rationalitet-1 kan där anses 
som det mest logiska vilket inte behöver betyda att det är det mest logiska inom 
tankesättet rationalitet-2 (Eysenck & Keane, 2000, s. 471). Hur individen gör 
bedömningar och tar beslut inom dessa två rationella tankesätt, kommer att förklaras 
ingående i denna teoretiska referensram och är av största aktualitet inom dagens forskning 
i kognitionspsykologi.   
 
3.2	Rationalitet	vs.	Irrationalitet 
Rationalitet innebär att om en handling eller åsikt är rationell, betyder det att man 
medvetet eller metodiskt väljer de bästa medlen för att uppnå sitt ändamål (NE, u.å. b). 
Ordet rationalitet kan ha olika mening beroende på vilket sammanhang det befinner sig i 
(Shugan, 2006, s. 2). Inom disciplinen marknadsföring har rationalitet definitionen 
"having the ability to reason" (Shugan, 2006, s. 2). Inom nationalekonomiska termer 
innebär rationalitet att konsumenten väljer och utvärderar det alternativ som genererar 
mest nytta för individen, det vill säga konsumenten är nyttomaximerande (Colman, 2003, 
s.141; Stanovich, 2011, s. 6).   
 
Att en människa är irrationell är motsatsen till rationell. Irrationalitet innebär, inom 
logiken, oförmågan att resonera rationellt eller logiskt. Inom filosofin används 
irrationalitet med synonymen icke-rationalitet, vilket innebär att en attityd eller 
föreställning är icke-rationell om den antas eller vidhålls utan förnuftsgrundande skäl, det 
vill säga på instinktiv, känslo- eller viljemässig grund. Men därmed behöver den inte 
nödvändigtvis stå i strid med ens förnuft. (Petersson, u.å.)   
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Hur rationalitet definieras inom konsumentperspektivet kan variera beroende på vilken 
skola och forskningsmetod som författarna använt sig av. Inom forskningsområdet 
marknadsföring är definition av rationalitet att konsumenten tar det bästa beslutet i en 
värld full av olika modeller. Där modellerna använder sig av olika beslutvariabler, yttre 
faktorer, situationer och uppvisar olika egenskaper beroende på situation. Varje situation 
har sin egna förutsägelse-modell, det vill säga den exakta definitionen av rationalitet 
varierar från modell till modell. (Shugan, 2006, s. 2) 
 
Ett exempel kan vara att konsumenten i en situation anser det rimligt att betala ett högre 
pris för en lokalt producerad produkt för att gynna lokala producenter eller köpa en ny 
produkt som lanserats på marknaden i experimentationssyfte för att samla in ny 
information. Detta innebär att konsumenten uppfattas mer rationell inom olika 
beslutskontexter ju bättre forskare blir på att förutsäga deras beteendemönster med hjälp 
av modeller (Shugan, 2006, s. 2). Ett argument mot att mäta rationalitet utefter denna 
princip är att konsumenten kommer att uppvisa en högre grad av rationalitet i 
valsituationer där det finns väl utarbetade och korrekta förutsägelsemodeller och tvärtom 
i valsituationer där det inte finns (Shugan, 2006, s. 3–4, 5). Konsumenten kommer där att 
uppfattas irrationell eftersom modellerna ej har en förmåga att förutsäga det exakta 
resultatet. Så kallad "perfekt rationalitet" uppstår först när konsumentbeteendet är ade-
kvat förutsägbart med hjälp av en modell eller när vi kan förutsäga viktiga resultat som 
påverkas genom konsumentbeteende (Shugan, 2006, s. 6). Däremot har experimentella 
studier visat det motsatta inom konsumentbeteende, de menar på att inflytelserika 
variabler är frånvarande i existerande modeller. Detta är även vad Shugan (2006) funnit 
i sin studie där han menar på att existerande modeller misslyckas i att finna kritiska 
variabler som förklara betydande variationer i konsumentbeteende (Shugan, 2006, s. 6). 
Modellerna har därför utvecklats genom att rationalitetsbegreppet inte längre är lika 
uppdelat/binärt som när teorin Bounded rationality skapades där man ser individen utifrån 
att den både kan vara rationellt och irrationell på samma gång. 
 
I vår studie skulle det därför kunna innebära att de existerande modellerna kan vara 
svårapplicerad av den anledning att den senare delen av Generation Y är mindre forskat 
kring. Då vår undersökning utgått från att testa experimentdeltagarnas rationalitet via en 
modell måste vi därför ha i åtanke att resultatet kan uppvisar en högre grad av 
irrationalitet än rationalitet eftersom den modell vi använder inte tar hänsyn till alla olika 
yttre faktorer och situationer. Definitionen av rationalitet inom forskningsområdet 
marknadsföring innebär att konsumenten ska ta det bästa beslutet. Det kan därför vara 
svår för en ung person att ta det bästa beslutet ifall den inte gjort valet tidigare och inte 
vet vad den ska jämför med för situation.   
 
Sammanfattningsvis anser vi att rationalitet innebär att individen gör sina val genom att 
väga olika möjliga alternativ mot varandra vilket grundar sig i tidigare erfarenheter och 
kunskaper, för att på så sätt välja det alternativ som maximerar individens användbarhet. 
Individen är därmed rationell om denne bedömer de olika för- och nackdelar som finns 
med att genomföra en viss handling, om inte så anses individen irrationell. Då vår studie 
utgår från ett konsument-perspektiv innebär detta att deltagarnas val definieras som 
rationellt utifrån vad vi författare använder för modell för att mäta nivån av rationalitet. 
 
Kritiken huruvida rationell vs. irrationell konsumenten är kvarstår beroende på hur 
studiens grundare ser på den existerande forskningen. Detta tankesätt har därför utmynnat 
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i en så kallad medelväg av forskningen där man kan se konsumenten både som rationell 
och irrationell. Denna teori heter Bounded rationality.   
 
3.3	Bounded	rationality			 
Under de senaste århundradena har rationalitetsmodeller ändrats i takt med att de inte 
stämmer överens med det verkliga mänskliga beteendet. Herbert Alexander Simons 
(1957) var den första att mynta begreppet Bounded rationality. Den bakomliggande 
tanken med teorin var att koppla samman psykologin med den traditionella ekonomiska 
definitionen av rationalitet (Gigerenzer & Selten, 2001, s. 1). Simon beskrev Bounded 
rationality med hjälp av metaforen av en sax, där det ena bladet är människans "kognitiva 
begränsningar" och det andra bladet "sammansättningar av miljön" (Gigerenzer & Selten, 
2001, s. 4). Kritiken som han gav till den tidigare forskningen var; att studera ett blad är 
inte tillräckligt, det behövs två blad för att en sax ska kunna klippa (Gigerenzer & Selten, 
2001, s. 4). Det han menade var att sinnen som har begränsat med tid, kunskap och andra 
resurser kan ändå fatta vettiga beslut med hjälp av sammansättningar i miljön som 
individen befinner sig i. Det vill säga att de flesta människor bara är delvis rationella och 
i återstående handlingar känslomässiga (Simon, 1957; Gigerenzer & Selten, 2001, s. 13).   
 
Han beskrev beslutsprocessen som en sök-process som vägleddes av en individs 
aspirationsnivåer (Gigerenzer & Selten, 2001, s. 13). Aspirationsnivå innebär den 
svårighetsgrad hos de uppgifter som en individ förväntar sig att klara, aspirationsnivån 
avspeglar individens tidigare erfarenheter av liknande situationer (NE, u.å. a). Ett 
exempel kan vara om en konsument har stor erfarenhet av att köpa kläder upplevs detta 
köp inte så svårt och tidskrävande och konsumenten kan snabbt bli tillfredsställd. Medan 
en köpsituation där konsumenten inte har så mycket erfarenhet kommer att ta mer tid och 
vara svårare för konsumenten att hitta en produkt som tillfredsställer dennes behov. I det 
enklaste fall pågår sökprocessen fram tills det mest tillfredsställande alternativet är funnet 
(Gigerenzer & Selten, 2001, s. 13). I och med att individen tar det mest tillfredsställande 
alternativet och inte nyttomaximerar för just den specifika situation, myntade Simons 
begreppet Satisficing, vilket är en kombination av två ord “satisfy” (uppfylla) and 
“suffice” (räcka) (Economist, 2009; Gigerenzer & Selten, 2001, s. 14). Inom 
konsumentbeteendeforskningen har man förklarat denna aspiration genom konsumentens 
begränsade ansträngning och tid som denne kan lägga ner på att till exempel välja mellan 
olika produkter och varumärken samt den involveringsnivå som konsumenten har vid ett 
köpbeslut. Till exempel vid köp av ny bil krävs en hög involveringsnivå och vid köpa av 
schampo krävs en lägre involveringsnivå.   
 
Vad Simons menade var att individen måste göra sina val och bedömningar utifrån tre 
oundvikliga begränsningar: (1) endast begränsad och ofta opålitlig information angående 
de möjliga alternativen och deras eventuella konsekvenser är tillgänglig, (2) individen har 
kognitiva begränsningar, det vill säga en begränsad förmåga att utvärdera och bearbeta 
den tillgängliga informationen. Minnen från en individs långa livslängd är alldeles för 
mycket för den kognitiva förmågan för att kunna applicera vid en problemlösning, därför 
använder sig individen endast av nödvändiga delar av ett minnesspår när de tar ett beslut. 
Till exempel att viss karaktäristika som är viktiga för konsumenten är lättillgängliga i 
minnet dominerar köpbeslutet. (3) endast en begränsad tid är tillgänglig för att göra 
beslutet.  
 
Ett exempel på Bounded rationality i en konsumentkontext, kan vara att konsumenten ska 
köpa ny tandkräm. Vid tandkrämshyllan finns det en uppsjö av olika märken och sorter, 
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vilket representerar nummer (1) av de oundvikliga begränsningarna som Simons menar 
att konsumenten går igenom vid val och bedömningar. (1) innebär i detta fall att 
konsumenten utsätts för många alternativ, vilket sker vid tandkrämshyllan. (2) som 
innebär att konsumenten har kognitiva begränsningar vilket gör att vid val av tandkräm 
så kan individen hört talas om de flesta märken och sorter, men vilken av dessa som anses 
som den bästa utifrån den information som mottagits är svår att bearbeta och utvärdera. 
(3) som innebär att individen måste göra valet under en begränsad tid, vilket infaller då 
konsumenten ska välja tandkräm. Individen kan inte ta hela dagen på sig att stå och 
fundera över vilken tandkräm som ska köpas och konsumenten kommer därmed att välja 
den tandkrämen som för stunden anses uppfylla den högsta förväntan på den efterfrågade 
tandkrämen. Det innebär då att konsumtionsvalet är baserat på den förväntan som 
tandkrämen väntas ge, och en så kallad satisficing-lösning är gjord. På grund av att 
konsumenten gjort det val som ansågs mest tillfredsställande i den stundande situationen.   
 
Därför innebär det att individer som har för avsikt att göra rationella val är tvungna att 
göra så kallad "Satisficing".  Individen måste sätta en så kallad nöjdhetsnivå som då 
betecknar en situation där individen söker lösningar och accepterar val som är "tillräckligt 
bra" för det givna syftet men som kan optimeras. Dessa lösningar och accepterade val är 
grundade ur tidigare erfarenheter. Om individen i fråga inte har dessa erfarenheter sedan 
tidigare eller om situationen är för komplex använder man sig av sin heuristik, så kallat 
tumregler, för att lättare komma fram till ett tillfredsställande beslut. Dessa tumregler är 
generella och kan aldrig optimera ett beslut men har fördelen att de är enkla att använda, 
kräver mycket lite kognitiv förmåga och är effektiva. Men på grund av att tumreglerna är 
just generella kan dessa också leda till kognitiva tankefel vilket innebär att en individ till 
exempel är irrationell i sina beslut. (Gigerenzer & Selten, 2001, s. 14; Simon, 1957)  
 
I och med detta menar Simons att människan kan vara både rationell och irrationell. Detta 
tyder därmed på att individen är rationell då den väljer det beslut som är mest satisficing, 
vilket innebär att individen tar det mest rationella beslutet utifrån situationens givna 
förutsättningar. Individen ter sig vara irrationell då den tror att den tar rätt beslut men 
egentligen utgår från en annan liknande situation men som egentligen inte passar in i 
sammanhanget. Varför individen gör detta är för att den inte har någon erfarenhet av 
situationen och därför utgår från en annan tidigare situation.  
 
Satisficing anses som kärnan i Simons synsätt. Vad Simons menade på var att en individs 
aspirationsnivå inte är fastställd utan dynamiskt anpassad till den situation konsumenten 
befinner sig i (Gigerenzer & Selten, 2001, s. 14). Aspirationsnivån ökar/höjer sig om det 
är lätt att finna tillfredsställande alternativ och sjunker ifall det är svårt att hitta 
tillfredsställande alternativ (Gigerenzer & Selten, 2001, s. 14). Detta anses relevant till 
vår studie då det kan vara svårt för en ung person, som inte har erfarenheten av att köpa 
bostadsrätt, att ta ett rationellt beslut, just för att deras aspirationsnivå och erfarenhet är 
så pass låg för det komplexa köpbeslut som köp av bostadsrätt verkligen är. Utifrån vad 
som presenterats ovan så kommer deltagarna i vår studie att definieras som irrationella 
då de som sagt inte har någon tidigare erfarenhet av bostadsköp.    
 
Kritiken mot Bounded rationality enligt Gigerenzer & Selten (2001, s. 16) är att den inte 
kan täcka hela ämnesområdet för kognitionspsykologi, utan har vissa begränsningar där 
det behövs en mer utvecklad och komplex modell. Nästan 20 år senare började olika 
teoretiker presentera nya teorier inom rationalitet i en något mer komplex form, men som 
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har sin grund i Bounded Rationallity, det vill säga att individen baserar sina beslut på 
tidigare erfarenheter, dessa går under samlingsnamnet Dual-Process Teorier.  
 
3.4	Dual-Process	Theory 
I och med utvecklandet av rationalitetsbegreppet började forskare mer och mer intressera 
sig för den kognitiva processen som föranleder rationalitet. Den kognitiva processen ter 
sig viktig då den ger en mer detaljerad kunskap i hur människans tänkande fungerar.  
År 1974, gav Daniel Kahneman och Amos Tversky ut en vetenskaplig artikel med namn 
Judgement under Uncertainty: Heuristic and Biases där de kom fram till att människan 
inte är så rationell som man först trott (Tversky & Kahneman, 1974). Även om de 
uttryckligen inte presenterade sin teori som dual-process teori så var det den approach de 
hade (Stanovich, 2011, s. 17). Det var just under 70-talet och framåt som det började 
presenteras olika teorier kring dual-processer av diverse teoretiker såsom Evans, 
Kahneman och Stanovich (Stanovich, 2011, s. 18).  
 
Vad som kännetecknas av dual-process teorier är att hjärnan har två olika system som har 
olika egenskaper, styrkor och svagheter (Stanovich, 2011, s. 16). Terminologin skiljer sig 
åt i de olika teorierna och vi har valt att anamma Kahneman genom att benämna de olika 
systemen; System 1 och System 2. Egentligen har vi inte två system eller två delar i 
hjärnan där vi finner dessa system men för att på ett enkelt sätt förklara hur vi tänker är 
det lättast att skildra detta genom att benämna tankarna med två system (Kahneman, 2011, 
s. 44; Stanovich, 2011, s. 16–19).   
 
System 1 är den tankeverksamheten som går per automatik och som inte kan stängas av. 
Det går snabbt och det kräver ingen eller knappt någon ansträngning. Några exempel på 
aktiviteter eller situationer som hör till System 1 är; avgöra om ett föremål befinner sig 
på närmare avstånd än något annat, köra bil på en tom väg, göra en ogillande min när 
någon håller fram en hemsk bild, förstå enkla meningar, svara på frågan 2+2, uppfatta 
vart ett plötsligt ljud kommer ifrån eller uppfatta ovänligheten i någons tonfall. Dessa 
förmågor med fler är knutna till System 1 och är medfödda (Kahneman, 2011, s. 31–32). 
Denna automatiska process innefattar bland annat hur våra känslor påverkar vårt beteende 
och hit hör även det omedvetna underförstådda lärandet (Stanovich, 2011, s. 19–20). Om 
vi återkopplar till exemplet ovan gällande låg och hög involveringsnivå när det kom till 
köp av bil eller schampo, se avsnitt 3.3, så kan man säga att köp av schampo är kopplat 
till System 1’s tankeverksamhet. Detta då den har en låg involveringsgrad eftersom det 
är något som sker kontinuerligt och som vi besitter goda erfarenheter kring, vice versa 
blir det då för bilköpet vilket går att koppla till System 2. 
 
System 2 kopplas in i situationer när intellektuellt ansträngande aktiviteter kräver 
uppmärksamhet och avbryts sedan när uppmärksamheten avtar. Exempel på System 2 
aktiviteter kan vara; att koncentrera sig på en viss persons röst i en lokal där ljudnivån är 
hög och det cirkulerar mycket folk, räkna ut 17 × 23, iaktta sitt eget beteende i en social 
situation, räkna samtliga gånger bokstaven a förekommer på en sida i en bok, parkera på 
ett trångt utrymme, värdera två olika tvättmaskiners pris och egenskaper, deklarera, hålla 
ett snabbare gångtempo än vad man är van vid eller spana efter en vithårig kvinna. 
Eftersom System 2 kräver så pass mycket uppmärksamhet, det är till exempel svårt att 
koncentrera sig på vad personen säger vid andra sidan bordet samtidigt som du fyller i 
deklarationen, så stjäl de olika aktiviteterna uppmärksamhet från varandra, vilket är 
kännetecknet för System 2's aktiviteter. Det är även detta system som vi identifierar oss 
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med när vi tänker på oss själva, det medvetna, resonerande jag, som gör val och som 
bestämmer vad vi ska tänka på och vad vi ska få uträttat. (Kahneman, 2011, s. 31–34)  
 
Ett utav System 2's vitala funktioner är att det kan åsidosätta System 1's process som kan 
vara nödvändiga då den har heuristiska kvaliteter (Stanovich, 2011, s. 20). För att 
summera det hela så går System 1 per automatik och System 2 är mestadels i viloläge. 
System 1 skickar kontinuerligt förslag till System 2 i form av intryck, intuitioner, avsikter 
och känslor och om System 2 godkänner de förslag som skickas förvandlas intryck och 
intuitioner till övertygelser och impulser förvandlas till viljehandlingar (Kahneman, 2011, 
s. 36). Ett enkelt sätt att skildra detta är att tänka på de två tal som nämndes innan. 2 + 2 
finner de flesta svaret på utan att tänka vilket hör till System 1 och om du sedan blir 
ombedd att räkna ut 17 × 23 kommer det inte lika fort, System 1 behöver då hjälp av 
System 2.  
 
Allt som oftast flyter det på mellan de två systemen och då antar System 2 förslagen som 
System 1 genererat med inga eller få förändringar, det vill säga att vi nästan jämt litar på 
våra intryck och handlar utifrån vår lust (Kahneman, 2011, s. 36). Arbetsfördelningen 
mellan de två är även mycket effektiv; den minimerar ansträngning och optimerar 
prestation (Kahneman, 2011, s. 37). Men det fungerar inte alltid oklanderligt. System 1 
belastas av olika typer av snedvridningar, systematiska fel, även kallat biases (Kahneman, 
2011, s. 37–38). Eftersom System 1 ej går att stänga av är det svårt att förhindra misstag 
i det intuitiva tänkandet och System 2 uppmärksammar inte alltid dessa snedvridningar 
och det skulle dessutom vara alldeles för uttröttande att hela tiden gå omkring och vara 
vaksam och kontrollerande (Kahneman, 2011, s. 42). System 2 har även karaktärsdraget 
lättjefull och vi tenderar till att välja det alternativ som kräver minst ansträngning 
(Kahneman, 2011, s. 47, 54). Så vårt System 2, som är lat, kommer allt som oftast utan 
övervägande anta det som System 1 föreslår (Kahneman, 2011, s. 97). Så om din intuition, 
System 1, är fel och System 2 ej uppmärksammar felet så blir det beslut du tar grundat på 
fel information. I bekanta situationer där slutsatserna normalt är korrekta går det att dra 
snabba slutsatser då man sparar både tid och möda (Kahneman, 2011, s. 116). Det som 
farligt är att dra snabba slutsatser i obekanta situationer då man riskerar att begå misstag, 
vilket ett medvetet ingripande av System 2 hade kunnat gå att undvika (Kahneman, 2011, 
s. 119). Vi människor tenderar även till att använda kausalt tänkande när vi istället bör 
använda oss av System 2's statistiska tänk, vilket går att träna upp (Kahneman, 2011, s. 
116). Det är inte bara i situationer där man behöver ta ett snabbt beslut och inte hinner 
eller orkar leta upp information som det kan gå fel, även i situationer där stora beslut ska 
tas, som bostadsköp, och man medvetet söker information kan System 1 påverka utfallet 
(Kahneman, 2011, s. 129).  Så i en konsumentbeteendekontext skulle dessa två system 
innebära att våra köp inte alltid blir som vi har tänkt oss, till exempel vid köp av 
bostadsrätt. I vårt fall då vi undersöker unga utan erfarenhet skulle detta kunna innebära 
att när individen väl står inför sitt första köp av bostad kan våra intryck och lust påverka 
vårt beslut, det vill säga System 1, och att inte System 2 kopplas in för att “kontrollera” 
till exempel lägenhetens status, bostadsrättsföreningens ekonomi, eventuella stambyten 
etcetera då detta är en obekant situation. 
 
Individen har även vissa kognitiva begränsningar och kan inte alltid hantera den 
tillgängliga informationen, något som även Simons fann som en begränsning i sin teori 
Bounded rationality. I och med de kognitiva begränsningarna använder individen sig av 
System 1 som ett slags stödsystem. Något som de alltid kan falla tillbaka till om beslutet 
blir för stort eller komplicerat. Vad Kahneman funnit är att ungdomar nöjer sig lätt och 
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slutar tänka, han benämner dem som lata (2011, s. 70). Vilket kanske är en aning hårt 
men kanske ändå rättvist.  
 
Vad Vijay & Varsha kom fram till i sin studie av Generation Y's beslutsfattande, var att 
de till största del använder sig av System 1 och mer sällan av System 2. De använder sig 
mindre ofta av sina kognitiva förmågor. Det innebär att System 2 anses mer som "lat" och 
spelar inte en lika aktiv roll som System 1 i beslutsfattandet, vilket även Kahneman 
kommit fram till (2011, s. 97).    
 
Kritiken mot rationalitet är att det är svårt och klurigt att mäta och det kan därför vara 
lättare att upptäcka människors tankefel så som Kahneman och Tversky har gjort i sin 
forskning, genom att använda sig av olika experiment (Stanovich, 2011, s. 6). Varför vi 
anser att teorin Dual-process är väsentlig för vår teoretiska referensram är för att det är 
en dominerande teori vilket nyare teorier oftast är uppbyggda på samma sätt, utifrån två 
olika system (Stanovich, 2011, s. 17–19). Det vill säga att nyare teorier alltid kommer 
tillbaka till denna ursprungsteori. Denna teori ligger även som bas för studiens 
undersökning, då den valda metoden är att utföra ett experiment där de två olika systemen 
ligger som grund för vad vi ska testa, det vill säga; tänker 90-talister intuitivt eller 
utvärderar de sin beslutsprocess? Vad Dual-process inte tar upp är hur individen detaljerat 
bearbetar sin tillgängliga information inom System 1 och 2. Detta för oss därför in på vår 
nästa teori som är Multiple-cue judgement.   
 
3.5	Multiple-cue	judgement	 
Utifrån vad som presenterats ovan kan individens beslutsfattande i stora drag delas in i 
två olika system. System 1 är det intuitiva, det vill säga det automatiska, och system 2 
associeras med analytiskt tänkande. Vad som inte tas upp i Kahneman & Tversky Dual-
process är hur individen detaljerat använder sin kunskap från tidigare erfarenheter inom 
de två olika system. Detta är något man inom kognitionspsykologi undersökt vidare på 
senare år och är av största vikt för vår studie då vårt syfte är att tolka det rationella 
konsumentbeteendet.   
 
The multiple-cue judgement är baserad utifrån två kognitiva matematiska modeller, där 
den ena är cue abstraction memory (CAM) och den andra är exemplar based memory 
(EBM), på sve-nska kallat exemplarminnet (Juslin et al., 2003, s. 134). Dessa 
matematiska modeller ger upphov till olika förutsägelser för hur vi baserar vårt beslut. 
Teorin påvisar att individen har två olika behandlingssätt då vi tar ett beslut, antingen att 
individen tar beslutet via EBM eller via CAM. Dessa två lägen är baserade på två separata 
minnessystem (Juslin et al., 2003, s. 134).   
 
EBM, exemplarminnet, innebär att individen baserar sina beslut efter tidigare 
erfarenheter. Individen jämför likheter med olikheter och gör efter det en bedömning 
(Juslin et al., 2003, s. 134). Till exempel att en läkare baserar en patients diagnos efter 
tidigare patienters kända diagnoser (Juslin et al., 2003, s. 134) eller om individen ska 
avgöra vad den anser som rimligt pris för ett nyligen lanserat tvättmedel så jämför den 
likheter och olikheter med tidigare använda tvättmedel. Det finns vissa likheter mellan 
EBM och System 1, enligt Kahneman & Tverskys Dual-process theory om att individen 
i detta läge går efter det intuitiva och automatiska. Beslutet tas snabbt och bygger på det 
helhetsminne som individen upplevt (Juslin et al., 2003, s. 134). Detta innebär att det 
krävs en mindre utvärdering innan beslutet tas.   
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CAM innebär att individen använder sig av olika externa informationsbitar, så kallade 
cues (Juslin et al., 2003, s, 134). Dessa cues är "viktade" mot varandra, det vill säga dessa 
ställs mot varandra och individen avgör vilken cue som anses viktigast för hen (Juslin et 
al., 2003, s. 134). Om vi fortsätter med exemplet att ge ett pris till ett nylanserat tvättmedel 
så kan en cue vara "hållbarhet", en annan cue "renhet på kläderna", nästa "mängd 
tvättmedel" och så vidare. Individen ställer då dessa cues mot varandra och avgör vilket 
som anses viktigast för hen, utifrån de kriterier som individen har på tvättmedel. För hen 
i fråga kan det vara av största vikt att endast en liten mängd tvättmedel behövs för att 
tvätten ska bli hundraprocentigt rent. Huruvida individen anser att produkten uppfyller 
det cue som den anser är viktigast i produkten kan individen därefter till exempel sätta ett 
rimligt pris på det nylanserade tvättmedlet.  
 
Precis som Kahneman och Tverskys System 1 och System 2 arbetar parallellt med 
varandra görs detta på samma sätt för EBM och CAM. Med EBM och CAM brukar man 
säga att de två kognitiva systemen tävlar om vilken av dessa som skall dominera i en 
specifik situation. Tidigare forskning har visat att individer helst använder sig av CAM 
(för att öka förutsättningarna att göra optimala bedömningar) och gör det i så hög 
utsträckning som det går och att EBM fungerar som ett slags backup system som sätts in 
när CAM inte går att använda längre, t ex för att uppgiften man skall lösa är för komplex, 
för mycket information att hålla reda på och så vidare. EBM kan alltså sägas användas 
när vår kognitiva förmåga inte räcker till. Användningen av EBM och CAM har också 
visat sig användas i mer eller mindre utsträckning beroende på uppgiften eller 
köpsituationens karaktäristika. EBM används i högre utsträckning när beslutet man skall 
ta är binärt, till exempel köpa vs. inte köpa en produkt och CAM om man skall fatta ett 
beslut, till exempel pris på en produkt som är kontinuerligt, det vill säga mellan till 
exempel 10–50 kr. (Juslin et al., 2003, s. 153; Nordvall, 2014, s. 6).  
 
 

 
Figur 2: The Multiple-cue judgement 

Visuell tolkning av teorin The multiple-cue judgement. 
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Som nämnts tidigare har kritiken varit att det har varit svårt att mäta rationalitet. Inom 
The multiple-cue judgement har forskarna använt sig av olika experiment för att mäta 
rationalitet. I ett av experiment Recycling Is Good! – Sharing Knowledge from One 
Individual to Another in a Multiple-Cue Judgment Task (Nordvall, 2014) har 
experimentgrupperna fått information tillgänglig på två olika sätt. Den ena 
experimentgruppen fick information skriftligen och den andra gruppen fick information 
verbalt och baserat på det ska de ta ett beslut (Nordvall, 2014, s. 2). Syftet med studien 
var att se om det fanns några skillnader mellan de två grupperna då det gäller 
inlärningshastighet, prestation och kunskap (Nordvall, 2014, s. 5). Vad studien kom fram 
till var att bedömningen att ta rätt beslut går något sämre till en början för de som får 
informationen skriftligen men när de väl fått kunskap så är det den grupp som tar flest 
korrekta beslut och har snabbast inlärning (Nordvall, 2014, s. 6). När det gäller dem som 
fick verbal information kom studien fram till att formuleringen av instruktionerna var 
väldigt viktiga för att få rätt kunskap som i sin tur påverkar inlärningen och hur de 
använder kunskapen (Nordvall, 2014, s. 6). I en annan studie (Juslin et al., 2003) under-
sökte man också om olika presentationsformer gav upphov till användning av olika 
kognitiva processer. I studien användes text och bilder där man antog att text skulle 
implicera högre grad användning av CAM då text har en större rikedom av cues som 
lättare kan vägas ihop jämfört med bilder som representerar en helhet. Studien fann dock 
inga belägg för denna hypotes.  
 
Det finns även bevis för att ju mer information individen har och använder sig av desto 
mer rationellt beslut tas. Detta innebär att rationella konsumenter använder mer 
information än irrationella konsumenter. I en annan studie där de undersökt relationen 
mellan mängden information och rationalitet i ett köpbeslut, fann de även där att ju mer 
information individen har i ett köpbeslut om de olika produkterna desto lättare är det att 
åstadkomma ett rationellt beslut (Jung & Kim, 2016 s. 1176).  
 
Vad som kan hända då en individ får tillgång till information i dess olika former är att 
känslor uppstår. Stanovich som initialt myntade begreppet System 1 och 2 menar på att 
system 1 (automatiska processen, intuitionen) innefattar våra känslor som i sin tur 
påverkar vårt beteende (2011, s. 19). Det lärda beteendet (känslorna) som en individ 
besitter och som sker per automatik kan vara ett hot mot vårt rationella tänkande 
(Stanovich, 2011, s. 20). Ett inlärt beteende eller regel, heuristik, som vi använder i en 
viss situation kan appliceras per automatik när vi befinner oss i en likvärdig situation men 
som egentligen inte är densamma kan få ett negativt utfall, det vill säga att det blir ett 
tankefel och handlingen blir istället irrationell. Vi anser även att detta går att koppla 
samman med teorin The multiple-cue judgement, då System 1 och EBM har likheter med 
varandra samt även System 2 och CAM. Det går då att dra slutsatsen att känslor påverkar 
beslutsfattandet både i teorin The multiple-cue judgement och Dual-process theory. Den 
känslomässiga statusen kan därför framkalla ett tankefel. Sammanfattningsvis innebär det 
att EBM representerar mindre rationella bedömningar/beslut och CAM mer rationella 
bedömningar/beslut. 
 
I och med detta anser vi att det skulle vara intressant för vår studie att undersöka om det 
finns några skillnader i beslutsfattandet mellan två experimentgrupper då de får olika 
typer av information samt olika mycket information. I vår undersökning kommer vi att gå 
ifrån den verbala informationen och ersätta den med bilder. Även fast Juslin et al. (2003) 
inte fann några belägg för deras hypotes vill vi ändå testa bilder/text i vår studie. I deras 
studie skulle deltagarna bedöma skalbaggar, vilket är en abstrakt bedömning. I vår studie 
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utsätts deltagarna för en bedömningssituation som involverar ett köp. Vi anser därmed att 
bedömningen i vår studie är mer greppbar för de deltagande än vad den var i Juslin et al. 
studie. 
 
Vi anser även att bilder är mer passande i vår undersökning än till exempel verbal 
information, av den anledning att vid bostadsrättsköp spelar bilder, som till exempel visas 
på Hemnet, en stor roll för vilken känsla individen får för lägenheten. Bilder och färger 
anses direkt influera våra känslor (Solomon et al., 2013, s. 125). Då bilder ger upphov till 
känslor och det emotionella är styrt av vårt EBM samt att Juslin et al. fann i sin studie att 
CAM används mest vid bearbetning av text (Juslin et al., 2003, s. 153), så anser vi att 
bilder och text är väsentligt för vår undersökning. Bilder och text är även de övergripande 
informationskällorna vid bostadsrättsköp, vid ett tidigt stadium i beslutsprocessen, då det 
är dessa informationskällor som till exempel presenteras på Hemnet. Det är även ett måste 
för mäklare enligt lag att tillhandahålla spekulanter objektsbeskrivning (FML 18§) som 
till större del består av bilder och text. Syftet med vår undersökning blir att se om det 
finns någon skillnad mellan experimentgrupperna då det gäller bedömning/besluts-
fattande av utgångspriset då grupperna antingen får skriftlig information eller får se bilder 
på olika bostadsrätter.    
 
3.6	Generation	Y	 
Generation Y är i de flesta utvecklingsländer ett av de största demografiska segment av 
konsumenter (Quintal et al., 2016, s. 175). Vad som gör Generation Y särskilt viktig för 
denna studie är det mycket betydande och lukrativa konsumentsegment som de 
representerar. Åldersspannet gällande vilka som tillhör Generation Y varierar något 
mellan olika författare. Anders Parment (2008, s. 21–22) menar på att människor födda 
mellan –80 och –00 ingår i generationen medan andra forskare påstår att generationen 
sträcker sig mellan –77 till -94 (Giovannini et al., 2015, s, 23; Nobel et al., 2009, s. 617). 
Vi har valt att utgå från Parments definition av den anledning att vi i denna studie valt att 
undersöka 90-talister vilket då är den senare delen av Generation Y enligt Parments 
definition (Parment, 2008, s. 21–22). Då vår datainsamling kommer ske på studenter som 
studerar vid Umeå universitet, så har individer som är födda ända till 1998 möjligheten 
att medverka i vår studie. Det är först vid 19 års ålder som de flesta har möjlighet att söka 
in till universitet då efter det att deras gymnasiala utbildning är avklarad. I studien kan 
det även förekomma yngre personer i undersökningen, i de fall man påbörjat sin 
grundskola tidigare än vad som är tänkt utifrån sin ålder. Vi anser det därmed lämpligt att 
ha definitionen på Generation Y mellan –80 till –00.   
 
Det existerar en bristande förståelse för Generation Y's bakomliggande motiv och 
konsumtionsmönster (Quintal et al., 2016, s. 176). Men vad studier kommit fram till som 
generaliserar Generation Y är att de i en stor utsträckning har en positiv inställning till 
framtiden, vilket kan bero på att de inte har upplevt några större ekonomiska kriser 
(Parment, 2008, s. 22). Generation Y har även en hög tolerans för andra individer, 
kulturer, religioner och man ser även att relationerna över dessa kulturella och religiösa 
gränser har ökat i omfattning hos generationen (Parment, 2008, s. 23). Individer som 
tillhör Generation Y tenderar även till att ha stora sociala nätverk, vana vid att ha 
valmöjligheter, världen är närmre och mer transparent än för tidigare generationer, man 
visar upp sin emotionella status till sin omgivning i större utsträckning, tar ekonomiskt 
välstånd för givet, strävar efter meningsfullhet etcetera. (Parment, 2008, s. 26, 30, 35–36, 
43, 45, 47)  
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Generation Y besitter även något som kallas individuell utvecklingsoptimism som 
grundar sig i att detta åldersspann har vuxit upp i ett samhälle där nya möjligheter ständigt 
växer fram. Idag är möjligheterna många och begränsningarna färre jämfört med hur det 
såg bara för några decennier sedan och detta har resulterat i att det är individen som 
bestämmer om möjligheterna ska förverkligas eller inte. Något som skiljer denna 
generation från tidigare generationer är just alla dessa valmöjligheter, Generation Y 
känner sig inte fast utan kan enkelt flytta på sig om det inte passar, till exempel byta 
arbetsgivare, flytta till en annan stadsdel, annan stad eller annat land. (Parment, 2008, s. 
22–23, 46)  
 
Vad som generaliserar Generation Y som konsumenter är att de har en hög nivå av 
självkänsla och självförtroende (Giovannini et al., 2015, s. 23; Quintal et al., 2016, s. 
181). De har ett stort behov av materialism, märkets betydelse på produkten är av stor 
vikt samt att deras konsumtion anses som en "statuskonsumtion" (Giovannini et al., 2015, 
s. 23). De anses även ha hög nivå av egenkontroll och låg nivå av empatisk oro, det vill 
säga att de konsumerar utifrån sina egna behov och bryr sig inte om andras känslor i köpet 
(Giovannini et al., 2015, s. 23), samtidigt som Generation Y tenderar till att göra inköp 
baserat på omgivningens inflytande och åsikter. Parment menar även på att Generation Y 
i konsumtionssammanhang tenderar till att konsumera mer emotionellt än rationellt 
(2008, s. 48–49). Den emotionella konsumtionen visar sig inte när det kommer till att 
välja aluminiumfolie eller målarfärg utan tar sitt uttryck när det kommer till att resa, 
upplevelser, kläder, heminredning, bilar och liknande (Parment, 2008, s. 49). Den 
emotionella konsumtionen speglar sig därmed i det stora behovet av materialism i form 
av materiella ting som man visar upp utåt sett, såsom boendet som är aktuellt i vår 
undersökning. Statuskonsumtionen blir därmed tydlig i form av att det som konsumeras 
ska medföra status och betydelsen vad andra tycker om en. I stora drag blir produkten en 
typ av statussymbol. Solomon et al., menar på att människor har tendenser till att 
utvärdera sig själva gentemot andra då det gäller materiellt välmående samt vad som 
åstadkommits professionellt (2013, s. 502). Generation Y är även till skillnad från tidigare 
generationer mer villig att betala när de hittar något som faller dem i smaken (Giovannini, 
et al., 2015, s. 24). Detta tillsammans med att de inte varit med om några stora ekonomiska 
kriser kan därmed öka deras benägenhet att lägga ut en stor summa pengar på en bostad. 
Parment (2008, s. 51) menar att Generation Y är rationella när det kommer till sök-, 
besluts- och valprocesser, och de är även snabba när det kommer till att fatta beslut. Men 
när det kommer till val av produkter tenderar de till att vara emotionella.  
 
Något Vijay & Varsha fann var att individer i Generation Y istället för att enbart använda 
sig av System 2 använder de sig av sociala system för att reflektera och fatta mer 
komplexa/större beslut. Med andra ord, uppsättningar av vänner, familj och även digitala 
medier blev en så kallad "ersättare" till System 2. Dessa ersättares ord spelar därmed en 
allt större roll vid val av beslut. I deras undersökning sa en av respondenterna "When I 
purchased a house I discussed it with my father as it was a long-term decision". (2013, s. 
488)  
 
Detta kan även va en betydande faktor i vår studie då även vi undersöker Generation Y, 
att de åsidosätter System 2 och istället förlitar sig på andra människor i deras omgivning. 
Vad vi anser så är även detta sätt att resonera rationellt då individen hör sig för med andra 
människor för att få ett nytt perspektiv från en som mest troligt har erfarenhet gällande 
till exempel köpbeslutet i fråga. I och med att individen hör med andra och eventuellt får 
till sig för- och nackdelarna med det specifika köpbeslutet går det att ta ett rationellt beslut 
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baserat på informationen via det sociala kontaktnätet. I vårt fall kommer 
experimentdeltagarna inte ha någon möjlighet att prata och reflektera med andra 
människor, därmed måste de använda sig av sitt System 2 för att fatta ett rationellt beslut, 
utifrån teorin Dual-process.  
 
3.7	Somatic	marker	hypothesis	 
Under senare år har debatten om vilken roll känslor, kognition, minne och 
informationsbehandling har i individens beslutsfattande. Vad forskarna har kommit fram 
till är att många av våra beslut påverkas av våra känslor (Kenning & Plassmann, 2005, s. 
352; Stanovich, 2011, s. 20).  
 
The somatic marker hypothesis, den somatiska markörhypotesen som är utvecklad av 
Antonio Damasio påstår att den emotionella processen guidar eller snedvrider (bias) vårt 
beteende, speciellt i beslutsfattande situationer. Känslor fyller därmed en viktig och 
central del av vårt beslutsfattande och hjälper även till med att fatta snabba, funktionella 
och fördelaktiga beslut. The somatic marker hypothesis påvisar att känslor har en stor 
påverkan i att kunna ta snabba och rationella beslut i komplexa och osäkra situationer. 
Vad författarna menar är att individen vid beslutsfattande snarare utgår från emotionella 
processer än ekonomiska teorier och att människan är rent logiskt perfekt rationell. Dessa 
emotionella signaler kan komma ifrån både omedelbara eller framtida konsekvenser som 
situationen eller beslutet kan medföra. Dessa externa situationer kan då exempelvis 
framkalla hjärtklappning, ångest, illamående eller avsky men det kan även infinna sig 
positiva känslor. Bechara & Damasio kom fram till sin teori genom att använda sig av 
människor med skador på delar av hjärnan. Med hjälp av en funktionell hjärnavbildning 
kunde de påvisa att individers beslutsfattande hade kopplingar till det emotionella centrat 
i hjärnan. Vad de såg var att människor tar ekonomiska beslut baserat på olika ingivelser 
från den externa miljön snarare än att överlägga ekonomiskt rationella analyser. (Bechara 
& Damasio, 2005, s. 339)  
 
Denna teori är uppdelad i två delar; primary inducers samt secondary inducers. Primary 
inducers är exempel på känslor som sker via automatik, sådana som är medfödda eller 
inlärda. Det vill säga om något händer i individens omgivning så sker en känsla 
automatiskt, till exempel att individen ser en orm och får då direkt en känsla av rädsla 
och instinkten att fly från platsen. Primary inducers kan även framkalla känslomässiga 
reaktioner, till exempel att man blir glad då man hör att man vunnit ett pris eller ledsen 
av att ens livsbesparingar gått förlorade i en börskrasch. Även "aha" reaktionen som en 
individ kan få ibland är ett exempel på en primary inducers. Secondary inducers är 
känslor som genereras av återkallelser av personliga eller hypotetiskt känslomässiga 
händelser, det vill säga tankar och minnen av primary inducers. Om vi tar exemplet med 
ormen igen så är en secondary inducers en känslomässig reaktion som framkallas av 
minnet av mötet med ormen, eller minnet att förlora en stor summa pengar. Ett annat 
exempel på secondary inducers är fantasin att bli attackerad av en haj eller att vinna ett 
pris. (Bechara & Damasio, 2005, s. 340)  
 
En kritik mot känslor i beslutsfattandet är att det inte finns så många studier gjorda inom 
det ämnet, det finns bara ett fåtal artiklar publicerade i de stora ekonomiska tidskrifterna 
som behandlar begreppet känslor uttryckligen (Kenning & Plassmann, 2005, s. 352). 
Varför det har ignorerats att forska inom känslor tror Bechara & Damasio beror på att det 
inom psykologin och neurovetenskapen finns en oenighet om hur man definierar känslor 
och varför känslor skapas och vad som ska ingå i dem (2005, s. 337).  Vi anser ändå att 
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det är väsentligt för vår studie att ta med känslor som en del vid beslutsfattandet av den 
anledning att vi vet av egen erfarenhet och från andra i vår omgivning att känslor har en 
stor påverkan vid köp av bostadsrätt. Från det att man tagit det första steget in i en 
lägenhet kan man få en typ av känsla, till exempel en känsla av att man kan tänka sig att 
bo där eller inte. I detta fall anser vi att både primary- och secondary inducers har en stor 
påverkan på hur individen känner och beter sig vid kommande köp. De känslor som väcks 
via primary inducers kan till exempel vara att det känns stort, luftigt och rent. Secondary 
inducers kan vara att det väcks ett minne från barndomen eller någonting som finns i ens 
nuvarande bostad som gör att man känner tillhörighet till den nya bostadsrätten och 
känner att "denna lägenhet vill jag ha!". Alla dessa känslor har en stor betydelse vid köp 
av en bostadsrätt. Som presenterades i inledningen lägger vi svenskar en stor del av vår 
månadsinkomst på vårt boende. Det är möjligt att det är våra känslor som gör att vi kan 
tänka oss att lägga denna stora del av vår inkomst på vårt boende. För att knyta an till 
Generation Y så beskriver Parment (2008, s. 48–49) att det i större utsträckning handlar 
emotionellt istället för rationellt. De lägger även stor vikt i val- och sökprocessen då de 
köper resor, kläder och heminredning (Parment, 2008, s. 49), det vill säga materiella ting. 
Detta kan även vara en av anledningarna till att unga personer handlar emotionellt istället 
för rationellt vid köp av bostadsrätt, för att de ser det som ett materiellt ting. De olika 
känslor som uppstår genom att vi ser en lägenhet kan snedvrida vår uppfattning om vad 
som ses som en rimlig prisnivå. Detta för oss därmed in på vad som kan påverka 
individens prisuppfattning.   
 
3.8	Prisuppfattning	 
På grund av bostadsrätters höga pris och de långa finansiella åtaganden som en bostadsrätt 
medför, i form av räntor, amorteringar, hyra etcetera, kräver beslutet mer utvärdering än 
vad det hade behövts vid köp av exempelvis en ny tröja. Erasmus et al. (2014, s. 296) 
menar på att ju mer en individ måste involvera sig i ett beslutsfattande desto mer komplex 
blir beslutsprocessen. Detta borde i sin tur leda till ett korrekt rationellt beslut på grund 
av den noga utvärderade beslutsprocessen. Men det har visat sig att det inte alltid är så 
enkelt.   
 
Långsiktigt finansiellt åtagande är det svåraste beslut som en individ kan ta (Erasmus et 
al., 2014, s. 302). Som vi presenterat tidigare i vår teori så har vi människor inte erfarenhet 
av alla olika typer av köpbeslut. Detta kan därmed leda till ett irrationellt handlande 
istället för ett rationellt. Vad vi människor anser som en rimlig prisnivå kan även variera 
från person till person. Vad är det då som gör att människor är så pass benägna att lägga 
ut så mycket pengar på en bostad? Vad individen anser vara en rimlig prisnivå har mycket 
att göra med ens subjektiva föreställningar, dessa är sammanflätade med andra 
utmärkande egenskaper, så kallat attribut, som övertygar konsumenten (Erickson & 
Johansson, 1985, s. 195).  
 
I vårt fall så är de övertygande utmärkelserna att en bostadsaffär, de senaste åren, i princip 
aldrig slutat med en minusaffär. Detta är en av anledningarna till varför vi tror att en 
individ är så pass benägen att lägga ut så mycket pengar på en bostad, just för att de ser 
det som riskfritt, på grund av att andra i deras omgivning gått med vinst i sina 
bostadsaffärer. Den subjektiva föreställningen utvecklas då till att individen själv inte tror 
att den kommer att göra en förlust på sin bostadsrätt vid en kommande försäljning. De 
olika attribut som en produkt medför, till exempel i vårt fall kan lägenheten ha högt i tak 
eller nyrenoverat kök, kan även snedvrida konsumentens uppfattning om vad som anses 
som en rimlig prisnivå gentemot vad det verkliga priset är (Erickson & Johansson, 1985, 
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s. 195). Detta anser vi även går att koppla samman med det emotionella av den 
anledningen att de olika attributen väcker känslor och minnen i kroppen och leder därmed 
till att känslorna har en stor påverkan i beslutet och vad individen anser som ett rimligt 
pris. Detta kan vara en förklaring till varför vissa är benägna att betala ett högre pris då 
de finner en lägenhet som faller dem mer i smaken och blir därför blinda för det egentliga 
priset som den är värd.     
 
3.9	Sammanfattning	av	teori 
Sammanfattningsvis kan vi i detta teoriavsnitt se att teoretiker över tid har gått från att 
anse att människan är en helt rationell varelse till att anse att vi människor tenderar till att 
vara både rationella och irrationella. Teoriavsnittet började med att vi presenterade hur 
rationalitet setts utifrån ett historiskt perspektiv. Att synen på rationalitet kan i stora drag 
delas in i tre olika faser där den sista fasen innefattar att det rationella tänkandet kan ta 
två olika vägar då vi fattar ett beslut. Vidare behandlas teorin Bounded rationality som 
ligger till grund för de två kommande teorierna vilka innefattar det nämnda tvåvägstänket. 
De teorier som vi valt att ta med som berör detta tvåvägstänk är Dual-process och The 
multiple-cue judgement. Dual-process, som innefattar System 1 och System 2, har 
mynnat ut i den mer utvecklade teorin The multiple-cue judgement där System 1 har 
utvecklats till EBM och System 2 till CAM. System 1 och EBM går efter det automatiska, 
intuitiva, där känslor kan ha en påverkan på beslutet samt att System 2 och CAM kräver 
en större utvärdering innan individen kan ta ett beslut. Den utvärdering som krävs inom 
System 2 och CAM kan stoppas av individens kognitiva begränsningar. Detta gör att vi 
faller tillbaka till det automatiska i System 1 och EBM som kan utmynna i bias, vilket i 
sin tur kan leda till tankefel och handlingen kan bli irrationell. Utöver de 
rationalitetsteorier som vi valt ut har vi beskrivit de generella egenskaper och 
karaktärsdrag hos Generation Y där 90-talister utgör en stor del av denna generation. Vi 
anser även att faktorerna känslor och prisuppfattning är väsentliga att ta med utifrån vad 
vi beskrivit ovan i vår teoridel, då båda dessa faktorer påverkar individens beslutsfattande 
vid köp av bostadsrätt. Utifrån det som presenterats i teoriavsnittet vill vi nu testa om det 
finns en koppling gällande vilken grupp som tar det mest rationella beslutet, de som 
presenteras information i form av bild (EBM) eller de som presenteras information i form 
av text (CAM). 
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Figur 3: Författarnas egen modell 

Figuren ämnar åskådliggöra vad studien önskar undersöka där de färgade linjerna visar på 
eventuella kopplingar. Kopplingen mellan CAM och Text är i detta stadie gul då tidigare 
forskning funnit svaga samband mellan dessa. För att klargöra identifieras ej fastställda kopp-
lingar med färgen röd, svaga samband med färgen gul och där signifikant resultat fastställts 
med färgen grön.  
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4. Praktisk	metod	 
I följande kapitel kommer studiens genomförande att presenteras för att ge läsaren insyn 
till studiens tillvägagångssätt men även för att det ska vara möjligt att kunna göra en 
replikation av studien. De delar som kommer att presenteras är urval & urvalsteknik, 
forskningsdesign, experiment, genomförande av experiment, enkätkonstruktion & 
operationalisering, pilotstudie, access & bortfall och databearbetning.  
 
4.1	Urval	&	urvalsteknik	 
När det kommer till kvantitativa undersökningar och urval vill forskare vanligtvis 
uttrycka sig om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra grupper av 
människor och situationer än dem som deltog i den aktuella undersökningen (Bryman & 
Bell, 2013, s. 177). Mycket fokus brukar ägnas åt att komma underfund med hur man ska 
gå tillväga för att få fram ett representativt urval, för att inte behöva fråga alla i 
populationen man vill undersöka vilket även kan vara mycket kostsamt (Bryman & Bell, 
2013, s. 177). Sannolikhetsurval är den absolut viktigaste tekniken när det kommer till 
urval då man i stor utsträckning kan eliminera skevhet eller "bias" i urvalet genom att 
slumpmässigt välja till exempel deltagare till ett experiment (Bryman & Bell, 2013, s. 
177–178). Det finns även så kallade icke slumpmässig eller icke sannolikhetsbaserade 
urvalsmetoder där forskarna själva har en viss bestämmanderätt i någon del av 
urvalsprocessen (Denscombe, 2016, s. 64). Den urvalsmetod som vi strävat efter att uppnå 
i denna studie är ett sannolikhetsurval då vi i största mån vill minimera risken för bias i 
urvalet för att våra resultat ska vara representativa för populationen. 
 
Sannolikhetsurval, även kallat slumpmässiga urval, kännetecknas av att alla element av 
en population skall ha en känd sannolikhet för att komma med i urvalet och denna ska 
vara större än 0 (Dahmström, 2011, s. 265). Det första steget är att identifiera sin 
population, som forskare behöver man veta till exempel vilka de är, vart de finns och 
antal (Denscombe, 2016, s. 68). För att alla ska ha en känd chans att komma med i urvalet 
är det viktigt att man har ett register över samtliga i populationen, vilket är steg två för att 
få fram ett slumpmässigt urval (Denscombe, 2016, s. 68). Detta register eller information 
om undersökningspopulationen kallas även för urvalsram (Denscombe, 2016, s. 65). Det 
sista steget är en så kallad slumpmässig urvalsprocedur som utgör en grund för att 
inkludera specifika personer eller enheter i urvalet, till exempel att man använder sig av 
en slumpgenerator i form av ett dataprogram (Denscombe, 2016, s. 68). I denna studie 
utgörs population av studenterna vid Umeå universitet födda på 90-talet, som vi nämnde 
i avsnitt 1.6. Totalt antal registrerade studenter vid universitetet i mars 2017 var 18 558. 
Information och hjälp med framtagning av studenters kontaktuppgifter har vi fått av 
Ladok-enheten vid universitetet. Deras system, Ladoksystemet, är ett grundsystem som 
används av universitetet kring administration av antagna samt registrerade studenter, som 
i vårt fall agerar urvalsram. Denscombe (2016, s. 66) menar på att det finns risker med 
att urvalsramen inte är fullständig vilket kan medföra snedvridningar i urvalet. I vårt fall 
anser vi att urvalsramen är så gott som fullständig då den innefattar samtliga studenters 
uppgifter. När vi bad dem om att ta fram en lista med 1 000 studenter samt deras 
mailadresser tog de först fram en slumpmässig lista med alla registrerade studenter vid 
Umeå Universitet, vilket var 18 558 studenter. Sedan begränsade de listan till vårt 
önskade antal, 1000 stycken, fortfarande slumpmässig vilket vi fick hemskickat i 
pappersformat. Det negativa med uppgifter från Ladok är just att man får dem utskrivna 
på papper och att man sedan manuellt måste bearbeta dem. Därför begränsade vi oss till 
1000 studenter på grund av tidsåtgången av den manuella hanteringen. 
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Till dessa 1 000 studenter mailade vi ut en inbjudan till att medverka i vårt experiment. 
Vi specificerade där att vi sökte deltagare som är; födda på 90-talet, som ej äger sitt 
nuvarande boende eller tidigare boenden samt att vi endast efterfrågar svenska studenter 
och inte utbytesstudenter. Varför vi inte efterfrågar utbytesstudenter är för att vi anser att 
de besitter för lite kunskap om den svenska bostadsmarknaden och då vi gör ett 
experiment med relativt lågt antal deltagare, jämfört med till exempel en 
surveyundersökning, anser vi att de skulle orsaka för mycket brus i vår data. I detta steg 
går vår urvalsteknik från att vara ett slumpmässigt urval till ett slumpmässigt 
flerstegsurval då vi gör slumpmässiga urval i flera steg. Ett flerstegsurval kännetecknas 
just av att man gör urval i en sekvens med flera steg och där varje urval görs från det 
tidigare urvalet (Denscombe, 2016, s. 70). 
 
Vi valde att göra ett urval på just 1000 studenter för att få tillräckligt med frivilliga 
deltagare. Eftersom vi vet att inte alla i urvalet uppfyller de kriterier ovan som vi söker, 
vissa studenter är på utlandsstudier eller praktik. Många kommer heller inte vilja delta då 
det krävs en relativt stor insats av dem själva som att ta sig till experimentlokalen och 
avsätta cirka 30 minuter av sin tid till själva genomförandet. Frågan om resurser har därför 
varit en återkommande faktor som påverkat beslutet av vad vi anser som ett rimligt 
minimiantal av deltagare. Vilket även Denscombe påpekar, i forskningens värld är 
tillgången på resurser alltid en faktor som påverkar författarens beslut om urvalets storlek 
samt att de aldrig finns obegränsat med tid eller pengar (2016, s. 85). På grund av 
experimentets omfattning både gällande studiens tidsbegränsning men även den tid som 
deltagarna måste lägga ned, resulterar i minskat intresse till att delta. Därför satt vi ett 
minimiantal till 16 deltagare. Trots det låga urvalet anser vi det ändå representativt av den 
anledning att deltagarna är homogena i det avseende de besitter samma grad av erfarenhet, 
då varken någon av dem ägt eller äger sitt nuvarande boende. De är alla inom samma 
generation då deltagarna är mellan 22–27 år samt att alla är svenska studenter, det vill 
säga ej utbytesstudenter.  
 
4.2	Forskningsdesign 
En forskningsdesign eller undersökningsdesign utgör den ram för hur forskningen 
konkret kommer att se ut, det vill säga insamling samt analys av data (Bryman & Bell, 
2013, s. 61–62). Författarna till boken Företagsekonomiska forskningsmetoder menar på 
att valet av forskningsdesign beror på vad studien syftar att undersöka och tar i sin bok 
upp fem vanliga forskningsdesigner; experimentell design, tvärsnittsdesign (survey), 
longitudinell design, fallstudie samt komparativ design (Bryman & Bell, 2013, s. 62). 
Denna studie kommer att använda en experimentell forskningsdesign där vårt verktyg för 
insamlande av data kommer ske via enkät. Varför vi valt att göra just ett experiment är 
av den enkla anledningen att vår teoretiska referensram banade vägen och vi ansåg att det 
bästa sättet att undersöka 90-talister rationalitet vid bostadsrättsköp var via ett 
experiment. Vilket även går i linje med den kvantitativa forskningsstrategi som studien 
utgår efter, då vi kommer att kvantifiera den insamlade data samt analysera den ut efter 
det. Vi anser även att text och bild är av största vikt vid en bostadsförsäljning då 
majoriteten av alla bostadsköp börjar på Hemnet eller dylikt vilket är baserat på text samt 
bild. Bryman & Bell (2013, s. 67) hävdar att experiment är sällsynta inom företagsekono-
misk forskning men att det är desto vanligare i närbesläktade områden såsom socialpsyko-
logi och organisationspsykologi. Eftersom vi undersöker konsumentbeteende, vilket 
grundar sig i psykologin, samt att vi vill undersöka en ny tes i form av att mäta rationalitet 
i text- och bildform och vi anser då att vårt val av experimentell forskningsdesign är ett 
utmärkt val för vår studie. Genom att använda sig av experiment tenderar den interna 
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validiteten att vara mycket hög (Bryman & Bell, 2013, s. 67). Den interna validiteten 
innefattar huruvida ett kausalt förhållande mellan två variabler, eller fler, är hållbara eller 
inte i en slutsats (Bryman & Bell, 2013, s. 64). 
 
Fortsättningsvis kommer vi att utföra ett så kallat laboratorieexperiment. Ett 
laboratorieexperiment innebär att experimentet utförs i en konstlad miljö och inte ute på 
fältet (Bryman & Bell, 2013, s. 67; Denscombe, 2016, s.109). Handelshögskolan, Umeå 
universitet har under våren färdigställt ett labb till studenternas förfogande där vi 
genomförde vårt experiment. Fördelarna med ett laboratorieexperiment är först och 
främst att man har noggrann kontroll över variabler för att isolera orsaksfaktorer samt 
precision och enhetlighet i de observation och mätningar som man gör (Denscombe, 
2016, s. 109). De sistnämnda fördelarna, precision och enhetlighet, måste dock vägas mot 
att experimentet utförs i en konstlad miljö då det kan påverka hur människor reagerar 
(Denscombe, 2016, s. 109). 
 
Ramen för vår analys behandlas i avsnitt 4.7.2. 
 
4.3	Experiment 
Ett experiment är en empirisk undersökningsform och är utformad för att under 
kontrollerade former undersöka specifika egenskaper och förhållanden (Denscombe, 
2016, s. 107). Det unika med experiment är att man kan isolera enskilda faktorer och i 
detalj studera deras effekter (Denscombe, 2016, s. 107). Experiment handlar vanligtvis 
om att fastställa orsakerna till att det sker förändringar i det man studerar med syfte att 
upptäcka vilken av faktorerna som är orsaken och det är då mycket viktigt att man kan 
särskilja mellan beroende och oberoende variabler (Denscombe, 2016, 114). Den 
oberoende variabeln är den som har effekt på den beroende variabeln (Denscombe, 2016, 
s. 114) vilket i vårt fall är bostadsrättsköp. Den beroende variabeln är den faktor som 
förändras när det sker en förändring i den oberoende variabeln (Denscombe, 2016, s. 114) 
och i denna studie är den beroende variabeln rationalitet. Syftet med experiment är 
antingen att upptäcka nya förhållanden alternativt egenskaper i det man undersöker eller 
att man prövar väletablerade teorier (Denscombe, 2016, s. 107). Vi anser att Martyn 
Denscombe (2016, s. 109) sammanfattat kärnpunkten för experiment på ett tydligt och 
lättsamt sätt "Experiment är lämpliga för förklarande forskning som bygger på 
väletablerad teori för att identifiera relevanta variabler som tillåter forskningsfrågor i 
form av hypoteser och en forskningsdesign som ger kvantitativa data under förhållanden 
där forskaren kan manipulera variabler och införa kontroll”.  
 
I denna studie har ett experiment utformats som syftar till att undersöka huruvida ration-
ella/irrationella 90-talister är vid bostadsrättsköp och där vi vill förklara kopplingen 
mellan bostadsrättsköp och rationalitet/irrationalitet. Vår teoretiska referensram 
innefattar väletablerade teorier som behandlades i kapitel 3 och som vi har valt utefter vår 
frågeställning. Frågeställningen är även av den karaktär att vi har kunnat utföra statistiska 
analyser med den kvantitativa data som samlades in under experimentet och där vi har 
kunnat manipulera variabler såsom att vi valt ut vilka bostadsobjekt som ska prissättas 
eller att vi valt ut vilka egenskaper som är mer eller mindre framträdande hos objekten. 
En annan manipulerad variabel är vårt urval, att vi enbart studerar 90-talister samt att vi 
framtagit egenskaper hos bostäder som deltagarna fick rangordna och då har vi endast 
valt ut ett fåtal egenskaper och inte alla, se Appendix 1. 
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Experimentet som vi utformat för denna studie kommer deltagarna att delas upp i två 
experimentgrupper. Standardmetoden för att införa kontroll i ett experiment är att 
använda sig av kontrollgrupper (Denscombe, 2016, s. 116). Kontrollgrupp kännetecknas 
av en grupp personer som i så hög grad som möjligt liknar experimentgruppen, behandlas 
på samma sätt, men som inte utsätts för samma experimentella behandling och på detta 
vis går det att mäta eventuella effekter (Bryman & Bell, 2013, s. 67–68; Denscombe, 
2016, s. 116). I vårt fall har vi två experimentgrupper då vi har manipulerat variabler för 
båda grupperna. För experimentgrupp 1 eliminerades faktorn text under experimentet och 
blev endast presenterad bostadsobjekten i form av bild och för experimentgrupp 2 
eliminerades faktorn bild och presenterades bostadsobjekten endast i form av text. 
 
Under ett experiment behöver man hjälp av verktyg för att samla in data. I vårt fall 
upprättade vi en webbaserad enkät, läs mer om detta i avsnitt 4.4.1 samt Appendix 1. 
Enkäten strukturerades upp i två delar där första delen behandlade bakgrundsvariabler för 
att bland annat utröna om deltagaren hörde till vår urvalsram eller inte. Först när 
deltagarna fyllt i del ett av enkäten kommer de få reda på om de blir presenterad 
bostadsobjekten i text eller bild.  
 
Del två av experimentet, samt enkät, inleds med att deltagarna blev presenterad Objekt 1 
antingen i text eller bild. För experimentgrupp 1, den så kallade Bildgruppen, presenteras 
bilder på objektet följt av planritning samt lokalisering av objektet på karta, se Appendix 
2. Dessa bilder presenteras för deltagarna på våra privata bärbara datorer för bästa 
upplösning. Experimentgrupp 2, den så kallade Textgruppen, presenteras objektet istället 
i text där information gällande område, antal rum, boyta, byggnadsår, månadsavgift och 
vad den inkluderar som våningsplan, eventuell uteplats, eventuell bilplats, övriga 
gemensamhetsutrymmen, andel i förening av månadsavgiften samt en bostadsbeskrivning 
som informerar om generella materialval och planlösning. Texten presenteras i 
pappersformat som vi utformat i programmet InDesign, se Appendix 3. Efter att 
deltagarna läst eller sett bilder på vart ett av objekten kommer de få svara på fyra frågor 
följt av vad de tror att utgångspriset var satt till, detaljer kring frågorna se avsnitt 4.4.1. 
Det är just utgångspriset vi kommer att använda som mätinstrument för att se hur nära 
deltagarnas kvalificerade gissningar hamnar i relation till utgångspriset efter bearbetning 
av två olika typer av information, bild och text. När experimentet är avslutat och 
webbenkäten inskickad kommer en informationsruta att komma upp som först och främst 
tackar för deltagandet samt att de kan läsa om studien och dess resultat när den publiceras 
i databasen Diva. Slutligen innan deltagarna lämnar labbet kommer vi att informera om 
de verkliga utgångspriserna då vi insåg under vår pilotstudie att dessa var av stort intresse. 
I avsnitt 4.6 följer en beskrivning om själva genomförandet. 
 
Den information som deltagarna kommer att bli presenterade under experimentet, se 
Appendix 2 och 3, har vi initialt hämtat från Hemnet. Vid valet av objekt till vår studie 
var det variation i objekten som vi var ute efter, det vill säga att vi främst sökte efter 
objekt som var belägna i olika stadsdelar, olika byggår, variation i månadsavgift, 
utgångspris samt storlek. Vi bestämde oss även för att endast söka efter bostadsrätter på 
ett eller två rum och kök då vi anser att detta är den vanligaste storleken på boende för 
90-talister. Vi valde bort objekt där mäklaren ej bifogat årsredovisningar samt 
bostadsrättsföreningens stadgar. Dock insåg vi senare att vi ej har utrymme att ha med 
dessa i experimentet då tidsåtgången för experimentgenomförandet skulle tagit alldeles 
för lång tid. Vi ska även tillägga att vi utgick ifrån det som var tillgängligt på marknaden 
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samt marknadsfördes via kanalen Hemnet under mars månad. Efter noggrant övervä-
gande valde vi slutligen ut fyra objekt som uppfyllde kraven ovan. När vi bearbetade 
informationen för objekten studerade vi först bilderna av objekten och skrev upp 
gemensamma egenskaper som vi såg att informationen presenterade, vi gjorde sedan 
detsamma för texten. De egenskaper vi fann som presenterades både i bild och text var; 
område, antal rum, generella materialval, uteplats samt planlösning. Efter diskussion 
med vår handledare lade vi till en sjätte egenskap, positiv känsla, då vi även ville lyfta 
fram de mjuka värdena vid köp av bostadsrätt då emotion kan ha en betydande del vid 
beslutsfattande. När detta var gjort påbörjade vi vår bearbetning av bild- samt text-
informationen. Till exempel tog vi bort bilder på stilleben, tog bort känslo-information i 
text såsom den ljusa och rymliga känslan förstärks ytterligare med den höga 
innertakhöjden, lade till vissa materialval som vi ansåg var missade i texten, etcetera. 
 
4.4	Enkät	 
Vid enkät och strukturerade intervjuer är den generella och förekommande termen 
tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2013, s. 76). När en tvärsnittsdesign utförs är 
forskarna intresserade av att se om de finns någon variation bland de svarande 
respondenterna, de undersöker därmed mer än ett fall, det vill säga olika individer, 
familjer etcetera (Bryman & Bell, 2013, s. 77). Den data som samlas in sker vid en viss 
tidpunkt där syftet är att få fram två eller fler variabler, för att på så sätt kunna upptäcka 
olika slags sambandsmönster (Bryman & Bell, 2013 s. 77). I denna studie kommer 
deltagarna att besvara en enkät under tiden som de gör experimentet. Det är genom 
enkäten som vi kommer att samla in den data som sedan kommer att analyseras. Syftet 
med enkäten är att se hur deltagarna prissätter bostadsrätten utifrån det material som de 
får presenterat under experimentet.   
 
4.4.1	Enkätkonstruktion	&	operationalisering		 
Vid utformning av en enkät är det flera parametrar som behöver tas hänsyn till. Syftet 
med de frågor som finns i den medföljande enkäten är att få svar på vår frågeställning 
och problemformulering samt att de frågor som finns med täcker den information som 
behövs för att kunna ge svar på frågeställning och problemformulering (Bryman & Bell, 
2013, s. 267–268; Dahmström, 2011, s. 148). Syftet för vår undersökning och grunden 
för konstruktionen av enkäten var att undersöka generation Y’s rationalitet vid köp av 
bostadsrätt. Vad som även är viktigt vid utformandet av enkäten är hur lång enkäten 
blir. En enkät får inte vara för lång då det kan medföra en lägre svarsfrekvens, det vill 
säga att respondenterna blir avskräckta till att svara då enkäten tar lång tid att svara på 
(Bryman & Bell, 2013, s. 251; Christensen et al., 2010, s. 163). I vårt fall använder vi 
inte enkäten som en vanlig enkät utan mer till ett hjälpmedel att samla in data som vi får 
då deltagarna utför experimentet. Vi har ändå haft i åtanke antalet frågor som finns med 
i enkäten, då de påverkar hur lång tid själva experimentet tar att utföra. Som vi nämnt 
ovan så går experimentet ut på att deltagarna får information i antingen form av text 
eller bilder, med hjälp av den givna informationen ska deltagarna sedan svara på de 
frågor som medföljer i enkäten.  
 
En ytterligare parameter att ta hänsyn till är hur frågor i enkäten är konstruerade. Vad 
som är viktigt och ett välkänt krav är att frågorna ska vara så neutrala som möjligt, vilket 
innebär att de inte får vara “ledande” till positiva- eller negativa svarsalternativ 
(Dahmström, 2011, s. 153). En annan allmän regel vid frågeformulering är att använda 
korrekt, enkelt och lättförståeligt språk så att alla formuleringar uppfattas lika av 
respondenterna (Christensen et al., 2010, s, 152; Dahmström, 2011, s. 155). 
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 Frågeställningarna i enkäten kan både ställas öppna eller slutna, där slutna innebär att 
respondenterna ställs inför ett antal olika svarsalternativ som de måste välja mellan och 
inom de öppna frågor kan respondenterna svara fritt (Bryman & Bell, 2013, s. 261; 
Christensen et al., 2011, s. 154 & 155). I vårt fall har vi valt att båda ha med öppna och 
slutna frågor. Vi är väl medvetna om både för- och nackdelar med de båda alternativen. 
Nackdelen med slutna frågor är att respondenterna inte får möjlighet till spontanitet och 
de kan även vara så att de inte finner det perfekta svarsalternativet (Bryman & Bell, 2013, 
s. 265). Fördelen för respondenterna är att den slutna frågan kan klargöra innebörden i 
frågan samtidigt som fördelen för vår del som författare, är att svaren blir mer 
lättbearbetade samt att de är lätt att snabbt jämföra svaren mellan varandra (Bryman & 
Bell, 2013, s. 263 & 265). Nackdelen med öppna frågor är att svaren måste kodas vilket 
tar tid samt att de krävs mer från respondenterna och fördelen är att som vi nämnt att 
respondenterna kan svara fritt (Bryman & Bell, 2013, s. 262). Utifrån de för- och 
nackdelar finns med de båda alternativen, så har vi i denna studies enkät försökt 
konstruera så pass lättförståeliga frågor som möjligt. Dessa frågor har även testats i vår 
pilotstudie, se avsnitt 4.5. 
 
Som blivit presenterat i avsnitt 4.3 har enkäten blivit konstruerad i programvaran Google 
Formulär. Det är viktigt att enkätens layout är utseendemässigt tilltalande för 
respondenterna (Christensen et al., 2011, s. 163; Bryman & Bell, 2013, s. 252). Då vi valt 
att använda oss av ett färdigt formulär för enkäter, så anser vi att dess utformning är 
snyggt och professionellt gjord och därmed även medför ett professionellt intryck för våra 
deltagare.  
 
I början av enkäten har vi inkluderat ett introduktionsbrev. Ett introduktionsbrev medför 
en positiv inställning till den kommande undersökningen (Dahmström, 2011, s. 172). I 
vårt fall blir texten både en form av introduktionsbrev och en informationstext då vår 
metod är experimentell. I denna text presenterar vi vad experimentet går ut på och vad de 
är till för. Samt att vi är väldigt tacksamma för att de ställer upp. Enkäten är därefter 
konstruerad i två delar; 
 
Del 1	
I denna del efterfrågas bakgrundsinformation som kommer att vara till användning för att 
se om de tillhör den urvalsgrupp som vi valt samt att information även kommer att vara 
väsentlig vid kommande analys, då vi har möjlighet att dela upp dem i olika grupper till 
exempel kön för att se om det finns några skillnader. I slutet på del 1 presenteras en fråga 
som även kommer att vara återkommande i del 2. Frågan kommer där att presenteras efter 
varje enskilt objekt, för att se om deltagarnas åsikt, gällande vad de anser som den 
viktigaste egenskapen då de letar efter en bostadsrätt, har ändrats eller inte. Denna frågas 
är rätt lång vad gäller antal ord. Enligt Bryman & Bell så är längden på frågorna något 
som måste has i åtanke, då en lång fråga kan göra att respondenten inte orkar läsa hela 
frågan och istället väljer att hoppa över den (2013, s. 270). Dock anser vi att längden på 
frågan behövs av den anledning att samtliga respondenter ska förstå innebörden. Denna 
fråga handlar i stora drag om experimentdeltagarnas kommande beteende vid val av 
bostadsrätt. Bryman & Bell anser att frågor som behandlar individers beteende är det i 
vissa fall positivt att ha långa frågor, för att respondenten ska kunna sätta sig in i situat-
ionen (2013, s. 270). Denna fråga är en sluten fråga där deltagarna ska välja efter de 
alternativ som finns presenterade. Eftersom vi vill att de ska rangordna alternativen 
utifrån vad de själv anser är viktigast vid val av bostad så har de fått i uppgift att svara 
utifrån en intervallskala, där 1 = viktigast, 6 = minst viktig. Vi vill även att de endast 
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placerar ett alternativ på 1: a plats, ett alternativ på 2: a plats och så vidare. De 
svarsalternativ som deltagarna får presenterat är baserade utifrån de egenskaperna som vi 
anser både presenteras i bild och text. I vårt fall har vi därför valt egenskaperna; ‘Område 
bostaden är belägen’, ‘Antal rum stämmer överens med det jag söker’, ‘Generella 
materialval val stämmer överens med min smak’, ‘Bostaden har en uteplats’, ‘Bostadens 
planlösning stämmer överens med det jag söker’, ‘Att det infinner sig en positiv 
känsla’.  Frågan är baserade utifrån teorin The multiple-cue judgement. Där det ena 
tankesättet, CAM, som vi presenterat i avsnitt 3.5, utgår från att vi individer viktar, det 
vill säga rangordnar den tillgängliga informationen. Vi vill därmed se hur deltagarna 
rangordnar de olika egenskaperna för att på så sätt ta reda på vad de tycker är den 
viktigaste, näst viktigaste egenskapen etcetera vid val av bostadsrätt.  
 
Del 2	
Efter del 1 får deltagarna antingen presenterad information via bild eller text på de fyra 
utvalda objekten. Efter att deltagarna bearbetat objekten ställs två öppna frågor samt två 
slutna frågor, vilket är återkommande efter varje enskilt objekt. I de öppna frågorna får 
deltagarna fritt skriva de för- och nackdelar som de ser i enskilda objekten, följt av två 
slutna frågorna där de får uppge på en skala om de anser sig ha någon erfarenhet gällande 
de angiva för- och nackdelarna. Vi har valt att använda oss av en intervallskala för att 
mäta respondenternas grad av erfarenheter, där ena änden har benämningen Har ingen 
erfarenhet och den andra änden Har god erfarenhet. Fördelen med intervallskala är att 
det är lätt att räkna fram medelvärde och använda standardavvikelse som spridningsmått, 
av den anledning att det är lika stort avstånd mellan de olika skalvärdena (Christensen et 
al., 2011, s. 158). Vi har valt att använda oss av en fem-gradig skala. Vilket är normalt i 
frågor av denna typ (Ejlertsson, 2014, s. 57). Vi ansåg att fem-gradig var tillräckligt för 
att få en indikation till deras tidigare erfarenheter. Ja, Nej och Vet ej blir för få alternativ 
för att kunna utläsa hur deras tidigare erfarenheter påverkar dem. Då majoriteten av 
teorierna i vår teoretiska referensram behandlar individens erfarenhet ansåg vi det 
väsentligt att efterfråga vilka för- och nackdelar individen ser hos objekten och om dessa 
är baserade på tidigare erfarenheter. Efter dessa fyra frågor återkommer den sista frågan 
från del 1, det vill säga rangordningsfrågan, för att se om deras åsikt ändrats angående 
vad de anser viktigast när de köper en bostadsrätt. Vad vi finner intressant med denna 
fråga är om deltagarna står fast vid sin valda rangordning som de initialt valde i del 1 av 
enkäten/experimentet eller om de påverkas av den presenterade informationen och 
rangordnar alternativen i annan ordning.  
 
Valet av frågor är baserat utifrån den teoretiska referensramen. Då de flesta av de valda 
teorier påvisar att individens beslut baserar sig efter erfarenhet som denne besitter, ansåg 
vi det nödvändigt att ha med frågor som berör deltagarnas erfarenheter i form av olika 
egenskaper som de känner igen sig i, i det olika objekten. 
 
Efter rangordningsfrågan ville vi att deltagarna prissätter vardera objekt i vad de tror är 
det faktiska utgångspriset. Varför vi specifikt valt utgångspris och inte slutpris är av den 
anledning att vi anser att individerna inte besitter någon specifik erfarenhet av slutpriser 
men att de flesta har exponerats av utgångspriser då de presenteras på Hemnet, 
dagstidningar, skyltfönster etcetera. Vi anser därför att de flesta har kommit i kontakt med 
utgångspriser på bostadsrätter i större utsträckning än slutpriser då de bland annat ej har 
köpt en bostad. Prissättningen kommer vid framtida databearbetning och analys att 
användas som ett mätinstrument, för att se hur stor avvikelsen är mellan utgångspriset 
och deltagarnas svar.  
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4.5	Pilotstudie	 
Nästa steg vid konstruktion av enkäten är att gör ett stickprov på de frågor som finns, med 
tillhörande svarsalternativ för att se om deltagarna uppfattar frågorna på samma sätt som 
frågekonstruktören (Ejlertsson, 2014, s. 89). Därför är det viktigt att innan den egentliga 
undersökningen, att göra provundersökning en så kallad pilotstudie (Ejlertsson, 2014, s. 
89). Efter konstruktionen av experimentet valde vi därför att utföra en provundersökning 
på endast två personer för att ta reda på hur lång tid själva experimenten skulle ta att 
genomföra samt för att se hur de svarat på frågorna, framförallt de öppna frågorna om de 
svara på ett sådant sätt vi efterfrågar. Efter denna omgång så tyckte vi att den tid som de 
tog för försökspersonerna att genomföra experimentet var lämpligt. De tog cirka 25 
minuter för dem som fick information presenterades i form av bild och strax över 35 
minuter för dem som fick läsa sig till informationen. Dock så såg vi i de frågor där vi ville 
ta reda på om de har någon erfarenhet av de positiva- och negativa egenskaper som de ser 
i respektive objekt, att de endast svarat “Ja” eller “Nej”. Vad vi efterfrågade var ett svar 
i stil med; “Ja, har en bra erfarenhet av ett nyrenoverat kök från mitt barndomshem” eller 
“Nej, har ingen erfarenhet av att bo på bottenplan”. Detta är även något som Ejlertsson 
tydliggör, att ifall alla eller nästan alla respondenterna svara enligt samma alternativ så är 
frågan mest troligt felkonstruerad (2014, s. 90). Vi valde därmed att ändra frågan och 
istället införa en stängd fråga med svarsintervall mellan 1 - 5. Anledningen till att vi valde 
svarsintervall istället för att ändra frågeformuleringen var för vi ansåg att det inte fanns 
något bättre sätt att ställa frågan, utan att “leda” dem till svaret. När vi istället införde ett 
svarsintervall så kan vi utläsa graden av erfarenhet, vilket även det kommer att hjälpa oss 
att svara på studiens problemformulering och syfte.  
 
Vid den första provundersökningen fann vi även svårigheter med ytterligare en fråga, den 
så kallade rangordningsfrågan. I denna fråga förstod de inte ifall de skulle ändra sin 
rangordning efter varje objekt eller om de skulle hålla fast vid den rangordning som de 
satt i del 1 av experimentet. Vi valde då att ändra frågeformuleringen en aning, för att se 
om de uppfattar frågan bättre.  
 
På grund av ändringarna i ovanstående frågorna ansåg vi det nödvändigt att utföra en 
ytterligare provundersökning och då även med fler deltagare. Vid första 
provundersökningen var de två närstående som gjorde undersökningen. Vid andra 
provundersökningen valde vi utomstående personer, vilket Ejlertsson förklara är den 
riktiga pilotstudien (2014, s. 90). Pilotstudien gav oss bättre respons, de var nu inga 
frågetecken från deltagarna angående frågan som berör graden av erfarenhet. Men vi fick 
fortfarande frågor angående hur de ska rangordna i den så kallade rangordningsfrågan. Vi 
valde därför att ändra frågeformuleringen en gång ytterligare. Det utfördes därefter en 
andra pilotstudie och denna gång fick vi inga frågor kring hur de ska svara. Vi anser 
därmed att samtliga frågeformuleringar tolkas på samma sätt från båda parter, vi som 
frågekonstruktörer och de deltagande. Efter tre olika provundersökningar anser vi även 
att den övergripande kvaliteten höjts på undersökningen samt själva kvaliteten på 
enkäten.  
 
4.6	Genomförande	av	experiment 
Datainsamling utfördes under tre dagar, mellan den 18 - 20 april. En vecka tidigare hade 
inbjudan till deltagande av experimentet skickats ut till 1000 studenter där vi fick 21 svar 
om önskan att få medverka, varav 17 slutligen deltog. Vi bokade ett nyinstallerat labb, 
avsett för studenter, för att genomföra vårt experiment där vi tog emot max två studenter 
åt gången under dessa dagar. Inledningsvis bjöds studenterna på fika vilket vi utlovat i 
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inbjudan därefter fick de ta plats vid ett skrivbord där varje deltagare blev placerad 
framför en stationär dator där vår webbaserade enkät presenterades. 
 
Del 1	
Efter att ha läst den inledande texten av enkäten försäkrade vi oss om att deltagarna var 
införstådda med vad som efterfrågades av dem samt att experimentet görs i syfte av ett 
examensarbete, det är frivilligt att delta, att man kan avbryta sin medverkan närhelst under 
experimentets gång, att svaren är anonyma samt att vi kommer att befinna oss i lokalen 
om frågor uppstår. Vi uppgav även att de bostadsobjekt som kommer att presenteras har 
legat ute till försäljning under mars månad för att ge dem en tidpunkt att utgå ifrån. 
Därefter började deltagarna att fylla i del 1 av enkäten som behandlar frågor gällande 
bakgrundsinformation, för mer info se avsnitt 4.4.1 samt Appendix 1.  
 
Del 2	
Del 2 av experimentet inleddes med en informerande text via enkäten, där att deltagarna 
informerades om att de kommer bli presenterade fyra bostadsrättsobjekt, antingen i form 
av text eller bild. Varannan deltagare presenterades objekten i textform och varannan i 
bildform för att få en jämn spridning. Bildgruppen fick se bilder på våra privata bärbara 
datorer av objekten följt av planritning samt lokalisering på karta, se Appendix 2. 
Textgruppen blev presenterad information gällande objekten i pappersform som vi 
utformat i programmet InDesign, se Appendix 3. Efter vart objekt fick deltagarna svara 
på fyra frågor följt av vad de trott att ut-gångspriset var satt till. Efter avslutat experiment 
tackade vi för deras medverkan, informerade om vart de kan läsa om studien och dess 
resultat samt de verkliga utgångspriserna.  
 
Vid genomförandet av vår datainsamling strävade vi efter att förhålla oss till deltagarna 
så likt som möjligt. Dock så är vi medvetna om att interaktion mellan människor ser olika 
ut vid varje specifikt tillfälle vilket medför att tillvägagångssättet förmodligen skiljt sig 
åt mellan de olika deltagarna.  
 
4.7	Access	och	bortfall	 
Vid genomförande av en studie är det stort behov av tillgång till data. Johansson Lindfors 
menar på att de kan vara kritiskt att få tillgång till den data som behövs (1993, s. 135). I 
vårt fall vara det relativt enkelt att få tag i ett stort urval av studenter då Ladok-enhet vid 
Umeå universitet för register över alla registrerade och antagna studenter. Utmaningen 
för vår del var dock att få tag i studenter som ville delta i vårt experiment. Initialt sker ett 
bortfall då en person i urvalet inte har möjlighet eller vill delta i studien, detta kallas för 
externt bortfall (Bryman & Bell, 2013, s. 203; Ejlertsson, 2014, s. 26). Enligt denna 
definition är vårt externa bortfall de personer som blivit tillfrågade att delta i experimentet 
men som inte valt att svara på förfrågan som de fått via mail. Dock anser vi att detta 
bortfall inte skildrar verkligheten då anledningen till att de inte svarat kan beror på att de 
i mailet läst att vi endast söker ett specifikt urval av människor. Som nämnt i del 4.1 så 
gjorde ett urval på 1000 personer, valet av ett sådant stort urval var för vi inte vet vilka 
som tillhör vårt slutgiltiga urval då vi ej har funnit tillgänglig information kring vilka som 
är födda på 90-talet, inte äger eller har ägt sitt boende samt ej är utbytesstudenter. Av 
denna anledning så har vi därför ingen slutgiltig siffra på vilka som tillhör vårt urval och 
kan därför inte svara exakt på hur stort bortfallet är. Utifrån detta definierar vi vårt bortfall 
till totalt fyra personer då vi totalt fick 21 svar på vårt utskick därav 17 personer slutligen 
deltog.  
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Vid undersökningar finns det även något som heter internt bortfall, vilket även kan kallas 
för partiellt bortfall eller variabelbortfall (Dahmström, 2011, s. 355), vilket innebär att 
det finns bortfall på enstaka frågor bland dem som deltagit (Ejlertsson, 2014, s. 26). I vår 
enkät så valde vi att ha samtliga frågor obligatoriska, vilket innebär att alla frågor måste 
bli besvarade innan enkäten kan skickas in. Vi författare fanns även tillgängliga under 
experimentets gång för att besvara eventuella funderingar som uppstod för de deltagande. 
Detta bidrog därför till att risken för internt bortfall blev noll.  
 
4.8	Databearbetning	 
Efter att undersökningen blivit genomförd av samtliga deltagare började bearbetningen 
av den data som experimentet bidragit med. Innan bearbetning och analys är det viktigt 
att författarna “lär känna materialet” (Dahmström, 2011, s. 207). Som vi nämnt i avsnitt 
4.3 har vi använt oss av Google formulär. Fördelen med detta program är att det använder 
egna sammanställningsmetoder där den insamlade data presenteras i diagram och grafer. 
Detta innebär att för varje deltagare så har vi författare haft möjlighet att studera de svar 
som kommit in och på så sätt fått en överblick över den insamlade datan. En ytterligare 
fördel med Google formulär är att det direkt kan exportera svaren till Excel. Då vissa 
variabler i vår enkät är “icke-numeriska” så behövdes dessa värden kodas om och ersättas 
med siffror för att de ska bli läsligt för det statistiska program som datan därefter ska 
exporteras till (Dahmström, 2011, s. 175). Det statistiska program som analys och 
databearbetningen genomfördes i är SPSS 24. Här bearbetades alla frågor förutom de 
öppna frågorna gällande vad deltagarna ansåg att objekten hade för positiva samt negativa 
egenskaper. Kodningen av datan följer antingen en nominalskala eller en ordinalskala. 
Nominalskala används i de fall där det är två variabler till exempel kön, där de två 
variablerna antingen antar man eller kvinna (Dahmström, 2011, s. 178). I vårt fall har vi 
till exempel använt oss av nominalskala där vi vill skilja på Bild- och Textgrupp. 
Ordinalskala använda vid frågor där deltagarna blivit ombedda att ta ställning och 
rangordna alternativen (Dahmström, 2011, s. 176). I vårt fall har vi till exempel använt 
oss av ordinalskala i frågorna där vi efterfrågat erfarenhetsgrad samt i 
rangordningsfrågan. Som vi nämnde i kapitel 2 Teoretisk metod utgår vår studie efter det 
positivistiska synsättet där man undersöker bit för bit (Bryman & Bell, 2013, s. 95). Detta 
innebär att den insamlade datan från de två experimentgrupperna kommer att jämföras 
var för sig och även mot varandra. Inom det positivistiska synsättet är även objektivitet i 
hantering av datan av stor vikt vilket kan strida mot att vi inkluderat öppna frågor i vår 
enkät. Då vi inte gör någon subjektiv värdering av dessa svar utan endast är intresserad 
av svarens frekvens anser vi att vårt förhållningssätt går i linje med det positivistiska 
synsättet. 
 
4.8.1	Kodning	av	data 
Då vi valt att använda oss av Google formulär var största delen av vår data redan 
sammanställd i ett Excel-ark för att enkelt kunna transporteras till programmet SPSS. 
Som nämnt i avsnittet 4.8 ovan, kräver det statistiska programmet att datan är numeriskt 
kodad. I vårt fall valde vi därför att namnge Bild och Text med 1 respektive 2 då vi i våra 
tester ville se om det finns en signifikant skillnad mellan dessa två grupper. En ytterligare 
omkodning är att vi delat upp variabeln ålder till två olika grupper. Grupp 1 innefattar 
åldrarna 22–24 år och Grupp 2 åldrarna 25–27 år. Anledningen till detta är var se om det 
finns någon signifikant skillnad mellan dessa två grupper.   
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4.8.2	Statistiska	analyser	 
Som redan nämnt kommer analys och databearbetning att ske i statistikprogrammet SPSS 
24, i det programmet har vi gjort så kallade statistiska analyser. Statistiska analyser 
hjälper till att kunna utröna eventuellt mönster och kopplingar i datat, ett så kallat 
samband (Denscombe, 2016, s. 360). Det forskare vill ta reda på är om upptäckten var en 
ren lyckträff, hur starkt sambandet är mellan de två variablerna och om en variabel 
orsakar den andre, eller om båda är ömsesidigt beroende av varandra (Denscombe, 2016, 
s. 360–361). Vad vi ville undersöka var att se om det finns skillnader mellan de två 
experimentgrupperna, text eller bild, samt se hur dessa förhåller sig till varandra. De 
statistiska analyser som vi använt oss av har därmed varit till hjälp för att besvara vår 
problemfrågeställning och syfte.  
 
Det finns olika typer av statistiska analyser, vilken analys/test som ska användas beror på 
vilken data som ska analyseras. Vid statistiska tester är det viktigt att vara försiktig i sin 
inställning då antagandet och vissa mönster faktiskt kan vara resultat av en ren slump. 
Detta innebär att man närmar sig upptäckterna med antagandet att det inte finns något 
verkligt samband mellan datauppsättningarna och låter sig därmed endast övertygas om 
att avvisa denna position ifall statistiska belägg pekar på motsatsen. Det innebär därmed 
att sannolikheten för att resultatet beror på en tillfällighet är mindre än 1 på 20. I tekniska 
termer innebär det en signifikansnivå/säkerhetsnivå på p <0,05, det vill säga 
sannolikheten att samband och mönster beror på en tillfällighet är mindre än 5 procent. 
(Denscombe, 2016, s. 361–362, 364) 
 
I vår databearbetning kommer vi att använda oss av en säkerhetsnivå på p <0.05, då detta 
rekommenderas. Vi kommer mestadels att använda oss av oberoende t-test. Ett oberoende 
t-test används i de sammanhang då man vill jämföra två datauppsättningar för att se om 
det finns någon signifikant skillnad mellan dem (Denscombe, 2016, s. 364). I vårt fall vill 
vi undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna bild och text och 
därmed är oberoende t-test mest passande för vår studie. Testet bygger som sagt på två 
datauppsättningarna och deras standardavvikelse, den siffra som testet medför ger uttryck 
för sannolikheten för att en skillnad mellan de två datauppsättningarna beror på en 
tillfällighet eller inte (Denscombe, 2016, s. 364).  
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5. Empirin	 
I denna del av studien kommer den data som samlats in via experimentet att presenteras 
och beskrivas. Empirins uppdelning kommer att fokusera på cues i form av egenskaper, 
avvikelser i pris, för- och nackdelar samt skillnad i ålder. 
 
5.1	Inledning	till	empirin 
En inbjudan till att medverka i vårt experiment skickades ut till 1 000 studenter där vi 
efterfrågade dem som är; födda på 90-talet, ej äger eller har ägt tidigare boende samt är 
svenska studenter och ej utbytesstudenter. Utav dessa 1 000 studenter anmälde sig 21 
stycken till experimentet varav totalt 17 infann sig och utförde experimentet, därmed hade 
vi ett bortfall på 4. Av de deltagare som deltog fick vi fullständiga svar av alla. 
 
5.1.1	Beskrivning	av	deltagarna 
Könsfördelningen mellan de 17 deltagarna uppgick till 10 män samt 7 kvinnor, där 
deltagarnas ålder varierade mellan 22 - 27 år och där medelåldern var 24.3 år. Alla 
deltagarna är studenter och variationen gällande vilken termin de studerar på varierar 
mellan termin 1 och termin 8, i genomsnitt har deltagarna studerat 3.9 terminer. Vi hade 
en stor spridning av deltagare när det gäller inriktning av studier där deltagarna studerar; 
teknik- och naturvetenskap, media, ekonomi, humaniora, medicin och vård eller till 
lärare. Vi anser att dessa deltagarna är representativa för vår urvalsram, då vi är 
intresserade av att undersöka studenter vid Umeå universitet, vilket vi i sin tur anser ökar 
validiteten för vår studie. Samtliga deltagare hyr sitt befintliga boende och har även inte 
ägt något tidigare boende vilket betyder att samtliga tillhör vår urvalsram, det vill säga 
den populationen vi vill undersöka. 
 
Då vi utför ett experiment har vi delat in deltagarna i två experimentgrupper, där 
Experimentgrupp 1 blev presenterad bostadsobjekten i form av bilder, och bestod av 9 
deltagare, 5 män och 4 kvinnor. Variationen gällande vilken termin studenterna är inne 
på varierar mellan termin 1 och 8, och i genomsnitt har deltagarna i denna grupp studerat 
4,1 termin. Denna grupp kommer hädanefter att benämnas Bildgruppen. I 
experimentgrupp 2, som blev presenterad bostadsobjekten i form av text bestod av 8 
deltagare som utgjordes av 5 män och 3 kvinnor. Variationen gällande vilken termin 
deltagarna är inne på varierar mellan termin 1 och 8, där genomsnittet för gruppen är 3,6 
terminer. Experimentgrupp 2 kommer fortsättningsvis att benämnas som Textgruppen. Vi 
anser det som väsentligt att fråga deltagarna vilken termin de studerar då vi fann intresse 
i att undersöka om det skiljer sig något mellan terminerna angående grad av erfarenhet 
samt om avvikelse i pris skiljer sig mellan dessa.  
 
5.2	Egenskaper 
I denna del av empirin kommer de cues, som är baserade efter teorin The multiple-cue 
judgement avsnitt 3.5, i form av egenskaper att presenteras och beskrivas. För att få en 
grund till vår empiri började vi med att göra en deskriptiv analys, för att få reda på hur 
deltagarna initialt viktat egenskaperna som presenterats i del 1 av experimentet. Vi 
kommer hädanefter att presentera dessa värden som de allmänna egenskaperna. Den 
deskriptiva analysen ger en överblick på vad deltagarna sammantaget anser är den 
viktigaste egenskapen vid val av bostadsrätt. Ett lågt värde indikerar den viktigaste 
egenskapen och ett högt värde minst viktigt.  
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Tabell 1: Allmänna egenskaper 

Egenskaper Medelvärde 

Vilket område bostaden är belägen 2.2 

Antal rum stämmer överens med det jag söker 2.4 

Generella materialval stämmer överens med min smak 4.4 

Bostaden har en uteplats 4.9 

Bostadens planlösning stämmer överens med det jag söker 3.2 

Att det infinner sig en positiv känsla 3.5 
Den deskriptiva data över vad deltagarna sammantaget anser är den viktigaste egenskapen vid 
val av bostadsrätt. Lägst värde = mest viktigt, högst värde = minst viktig. 
 
 
Utifrån vad som presenteras i tabell 1 är den sammantagna bedömningen från deltagarna 
på de allmänna egenskaperna; viktigaste egenskapen är Området som bostaden är belägen 
på med ett medelvärde på 2.2, näst viktigast är Antal rum med ett medelvärde på 2.4, 
tredje plats Planlösning med ett medelvärde på 3.2, fjärde plats Positiv känsla med ett 
medelvärde på 3.5, femteplats Materialval med ett medelvärde på 4.4 och minst viktig 
anses Uteplats med ett medelvärde på 4.9.  
 
Efter att vi tagit reda på hur deltagarnas sammantaget viktat de allmänna egenskaperna 
valde vi göra en deskriptiv analys av vardera objekt, för att ta reda på om den 
sammantagna viktningen ser annorlunda ut efter de att de blivit presenterad objekten. 
Utöver detta har vi undersökt om viktningen statistiskt signifikant skiljer sig åt mellan 
Bildgruppen och Textgruppen.  
 
5.2.1	Objekt	1 
 
Tabell 2: Egenskaper Objekt 1 

Egenskaper Medelvärde 

Vilket område bostaden är belägen 2.8 

Antal rum stämmer överens med det jag söker 2.7 

Generella materialval stämmer överens med min smak 3.8 

Bostaden har en uteplats 4.6 

Bostadens planlösning stämmer överens med det jag söker 3.0 

Att det infinner sig en positiv känsla 4.1 
Den deskriptiva data över vad deltagarna sammantaget anser är den viktigaste egenskapen vid 
Objekt 1. Lägst värde = mest viktigt, högst värde = minst viktig. 
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Den sammantagna bedömningen på egenskaperna i Objekt 1 anses; den viktigaste egen-
skapen Antal rum med ett medelvärde på 2.7, näst viktigast är Område med ett medel-
värde på 2.8, tredje plats Planlösning med ett medelvärde på 3, fjärde plats Materialval 
med ett medelvärde på 3.8, femte plats Positiv känsla med ett medelvärde på 4.1 och 
minst viktigast anses Uteplats vara med ett medelvärde på 4.6. Rangordningen för Objekt 
1 skiljer sig något från den rangordning som deltagarna gjorde för de allmänna egenskap-
erna. Här har Antal rum hamnat på första plats och bytt med Område som här ansågs näst 
viktigast. Även egenskapen Positiv känsla har här placerats på en femte plats, jämfört 
med fjärde plats, och då bytt plats med egenskapen Materialval. 
 
Vidare ansåg vi det intressant att undersöka om rangordningen av egenskaper skiljer sig 
mellan Bildgruppen och Textgruppen. För att undersöka om det finns någon signifikant 
skillnad mellan grupperna angående egenskaper för Objekt 1 utfördes ett oberoende t-
test. Det finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Den egenskap som vi fann 
hade lägst säkerhetsnivå var en Positiv känsla med t=1.452 p=0.167. Vilket innebär att 
det finns en liten skillnad mellan de två grupperna, Textgruppen har rangordnat positiv 
känsla högre än Bildgruppen. Även om skillnaden inte är signifikant kan vi konstatera att 
den är nära signifikant på en säkerhetsnivå på p < 0.10.  
 
5.2.2	Objekt	2 
 
Tabell 3: Egenskaper Objekt 2 

Egenskaper Medelvärde 

Vilket område bostaden är belägen 2.4 

Antal rum stämmer överens med det jag söker 2.8 

Generella materialval stämmer överens med min smak 3.8 

Bostaden har en uteplats 4.8 

Bostadens planlösning stämmer överens med det jag 
söker 

3.3 

Att det infinner sig en positiv känsla 4.0 
Den deskriptiva data över vad deltagarna sammantaget anser är den viktigaste egenskapen vid 
Objekt 2. Lägst värde = mest viktigt, högst värde = minst viktig. 
 
 
I tabell 3 kan vi utläsa att deltagarnas sammantagna bedömning på egenskaperna i Objekt 
2 anses den viktigaste egenskapen; Område med ett medelvärde på 2.4, näst viktigast är 
Antal rum med ett medelvärde på 2.8, tredje plats Planlösning med ett medelvärde på 3.3, 
fjärde plats Materialval med ett medelvärde på 3.8, femte plats Positiv känsla med ett 
medelvärde på 4 och minst viktig anses Uteplats med ett medelvärde på 4.8. Rangord-
ningen för Objekt 2 skiljer även den sig något från rangordningen för de allmänna 
egenskaperna, i denna rangordningen har Positiv känsla bytt plats med Materialval. 
 
Vi utförde även ett oberoende t-test för Objekt 2, för att se om det finns några signifikanta 
skillnader mellan de två grupperna angående rangordning av egenskaper. Det finns inga 
signifikanta skillnader mellan de två experimentgrupperna.  
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5.2.3	Objekt	3 
 
Tabell 4: Egenskaper Objekt 3 

Egenskaper Medelvärde 

Vilket område bostaden är belägen 3.1 

Antal rum stämmer överens med det jag söker 3.0 

Generella materialval stämmer överens med min smak 3.6 

Bostaden har en uteplats 4.5 

Bostadens planlösning stämmer överens med det jag 
söker 

3.4 

Att det infinner sig en positiv känsla 3.5 
Den deskriptiva data över vad deltagarna sammantaget anser är den viktigaste egenskapen vid 
Objekt 3. Lägst värde = mest viktigt, högst värde = minst viktig. 
 
 
Deltagarnas sammantagna bedömning på egenskaperna i Objekt 3 anses den viktigaste 
egenskapen vara; Antal rum med ett medelvärde på 3 , näst viktigast Område med ett 
medelvärde på 3.1, tredje plats Planlösning med ett medelvärde på 3.4, fjärde plats Positiv 
känsla med ett medelvärde på 3.5, femte plats Materialval med ett medelvärde på 3.6 och 
minst viktig anses Uteplats med ett medelvärde på 4.5. Rangordningen i Objekt 3 skiljer 
sig på två ställen jämfört med rangordningen på de allmänna egenskaperna. I denna 
rangordning har Antal rum och Område bytt plats med varandra från andra plats till första 
plats samt att Positiv känsla hamnat fjärde plats före Materialval som då hamnar på femte 
plats.  
 
Vi utförde även ett oberoende t-test för Objekt 3, för att se om det finns några signifikanta 
skillnader mellan grupperna angående rangordning av egenskaper. Det finns inga signifi-
kanta skillnader mellan de två experimentgrupperna. Däremot fann vi att egenskapen Ute-
plats t=-1.711 p=0.108, vilket innebär att det finns en liten skillnad mellan de två grup-
perna hur de rangordnat. Bildgruppen har rangordnat Uteplats högre än vad Textgruppen 
gjort. Detsamma gäller egenskapen Område t=1.438 p=0.171. Detta innebär att Textgrup-
pen har värderat Område högre än vad Bildgruppen gjort. Även om skillnaden inte är 
signifikant kan vi konstatera att den är nära signifikans på en säkerhetsnivå på p < 0.10. 
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5.2.4	Objekt	4 
 
Tabell 5: Egenskaper Objekt 4 

Egenskaper Medelvärde 

Vilket område bostaden är belägen 2.3 

Antal rum stämmer överens med det jag söker 2.9 

Generella materialval stämmer överens med min smak 3.6 

Bostaden har en uteplats 5.2 

Bostadens planlösning stämmer överens med det jag 
söker 

3.5 

Att det infinner sig en positiv känsla 3.7 
Den deskriptiva data över vad deltagarna sammantaget anser är den viktigaste egenskapen vid 
Objekt 4. Lägst värde = mest viktigt, högst värde = minst viktig. 
 
 
I tabell 5 kan vi utläsa att deltagarnas sammantagna bedömning gällande Objekt 4 anses 
den viktigaste egenskapen vara; Område med ett medelvärde på 2.3, näst viktigast är An-
tal rum med ett medelvärde på 2.9, tredje plats Planlösning med ett medelvärde på 3.5, 
fjärde plats Materialval med ett medelvärde på 3.6, femte plats Positiv känsla med ett 
medelvärde på 3.7 och minst viktig anses Uteplats med ett medelvärde på 5.2. Rangord-
ningen för Objekt 4 skiljer även den sig något från rangordningen för de allmänna 
egenskaperna, i denna rangordningen har Positiv känsla bytt plats med Materialval. 
 
Vi utförde även här ett oberoende t-test för att se om det finns signifikanta skillnader 
mellan experimentgrupperna angående rangordning av egenskaper. Det finns inga signifi-
kanta skillnader mellan de två experimentgrupperna. Den egenskap som vi fann hade 
lägst säkerhetsnivå var Område med t=1.661 p=0.117, vilket innebär att det finns en liten 
skillnad mellan de två grupperna. Textgruppen har även här, som i Objekt 3, värderat 
Område högre än vad Bildgruppen gjort. Även om skillnaden inte är signifikant kan vi 
konstatera att den är nära signifikans på en säkerhetsnivå på p < 0.10. 
 
5.2.5	Sammanfattning	av	egenskaper 
Tabellen nedan är en sammanställning av rangordningen av de allmänna egenskaperna 
samt rangordningen på de fyra objekten. Det går att utläsa att egenskaperna Område och 
Antal rum alltid ligger i topp, antingen på plats ett eller två. Egenskapen Planlösning 
hamnar i alla av de fem rangordningarna på plats tre. Materialval och Positiv känsla ham-
nar alltid antingen på fjärde eller femte plats samt att egenskapen Uteplats alltid hamnar 
på sjätte plats som minst viktigt.  
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Tabell 6: Sammanfattning egenskaper 

Egenskaper Allmänna egen-
skaper 

Obj. 
1 

Obj. 
2 

Obj. 
3 

Obj. 
4 

Vilket område bostaden är belägen 1 (2.2) 2 
(2.8) 

1 
(2.4) 

2 
(3.1) 

1 
(2.3) 

Antal rum stämmer överens med det 
jag söker 

2 (2.4) 1 
(2.7) 

2 
(2.8) 

1 
(3.0) 

2 
(2.9) 

Bostadens planlösning stämmer 
överens med det jag söker 

3 (3.2) 3 
(3.0) 

3 
(3.3) 

3 
(3.4) 

3 
(3.5) 

Att det infinner sig en positiv känsla 4 (3.5) 5 
(4.1) 

5 
(4.0) 

4 
(3.5) 

5 
(3.7) 

Generella materialval stämmer 
överens med min smak 

5 (4.4) 4 
(3.8) 

4 
(3.8) 

5 
(3.6) 

4 
(3.6) 

Bostaden har en uteplats 6 (4.9) 6 
(4.6) 

6 
(4.8) 

6 
(4.5) 

6 
(5.2) 

Översikt av hur deltagarnas allmänna rangordning ändrats efter att de presenterats information, 
sammantaget för Text- och Bildgruppen. Första siffran indikerar egenskapens rangordningsplats 
följt av medelvärdet inom parentes. 
 
 
5.3	Avvikelser	i	pris 
I denna del av empirin kommer vi att presentera det pris som deltagarna blivit uppmanade 
att sätta efter varje granskat objekt. Syftet med studien är att undersöka 90-talister 
rationalitet vid bostadsrättsköp samt att vi funnit ett gap där köpbeslut vid dyrare köp är 
mindre utforskat. Detta tillsammans med unga människors lättja att vilja spendera pengar 
då de finner något som faller dem i smaken samt deras optimism och mindre erfarenhet, 
indikerar detta till att pris är ett lämpligt mätinstrument i vår studie. Som nämnt i den 
teoretiska referensramen har tidigare studier använt sig av inlärningshastighet, prestation 
och kunskap som mätinstrument, se avsnitt 3.5. 
 
Vi började med att utföra en deskriptiv analys för att få en överblick av experiment-
gruppernas sammantagna prissättning för objekten. Innan genomförandet av statistiska 
testet, upprättades avvikelsevariabler, även kallad dummyvariabeler, som hjälpte oss med 
att beräkna avvikelsen mellan utgångspriset och deltagarnas svar. Detta för att se om 
deltagarna placerat sig nära utgångspriset eller inte. Då vi beräknade dessa 
avvikelsevariabler har vi tagit det faktiska utgångspriset minus deltagarnas prissättning, 
för vart och ett av objekten, för att på så sätt få fram en avvikelse. Man får då fram positiva 
samt negativa värden beroende på om deltagarna haft en lägre eller högre prissättning 
jämfört med utgångspriset. Då vi endast är intresserade av själva avvikelsen i sig har vi 
även räknat om värdena till absoluta värden, det vill säga att alla värden är positiva. 
 
Som går att utläsa i Appendix 4 är den sammantagna bedömningen från deltagarna att det 
lägst satta priset för ett objekt är 170 000 SEK, Objekt 3, och det högst satta priset är 2 
400 000 SEK, Objekt 1. Den minsta prisavvikelsen gentemot det faktiska priset är 5 000 
SEK, både för Objekt 1 samt 3 och den största prisavvikelsen är 1 695 000 SEK. Vi gjorde 
även ytterligare en deskriptiv analys av samtliga avvikelser för att få fram ett medelvärde 
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för hela gruppens avvikelse vilket var 1 458 882 SEK, det vill säga att i snitt avvek delta-
garna totalt med 1 458 882 SEK från de faktiska priserna för de fyra objekten. 
 
5.3.1	Objekt	1 
Då vi i den deskriptiva analysen fann den sammantagna avvikelsen för gruppen blev vårt 
nästa steg att undersöka om Bildgruppen och Textgruppen skiljer sig åt angående avvikel-
sen mellan utgångspriset och deras angivna pris. Vi utförde därför ett oberoende t-test för 
att ta reda på om det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna angående 
prisavvikelsen på Objekt 1. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan 
grupper t=2.717 p=0.016. Medelvärdet på prisavvikelsen för Bildgruppen är 729 444 
SEK och för Textgruppen 275 000 SEK. Vilket då innebär att Textgruppen har mindre 
avvikelse än Bildgruppen. Det satta utgångspriset för detta objekt var; 2 095 000 SEK. 
 
5.3.2	Objekt	2 
För Objekt 2 utfördes samma oberoende t-test, för att ta reda på om det finns någon 
signifikant skillnad mellan grupperna angående prisavvikelsen. Resultatet visar på att det 
inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna t=0.676 p=0.510. Dock kan vi se 
en liten skillnad mellan grupperna då medelvärdet för prisavvikelsen för Bildgruppen är 
352 889 SEK och för Textgruppen 254 375 SEK, vilket innebär att avvikelsen är något 
mindre för Textgruppen. Det satta utgångspriset för detta objekt var; 1 545 000 SEK. 
 
5.3.3	Objekt	3 
För Objekt 3 utfördes också ett oberoende t-test för att ta reda på om det finns någon 
signifikant skillnad mellan grupperna angående prisavvikelsen. Resultatet visar på att det 
inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna t=0.979 p=0.343. Även för detta 
objekt ser vi en liten skillnad mellan grupperna och deras medelvärde för prisavvikelsen. 
Medelvärdet för Bildgruppen är 302 778 SEK och för Textgruppen 185 625 SEK. 
Textgruppen har därmed en mindre avvikelse än Bildgruppen. Det satta utgångspriset för 
detta objekt var; 1 195 000 SEK. 
 
5.3.4	Objekt	4 
För det sista och fjärde objektet utfördes också ett oberoende t-test för att se om det finns 
någon skillnad mellan grupperna angående prisavvikelsen för Objekt 4. Resultatet visar 
på att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna t=1.239 p=0.235. Men 
det finns en liten skillnad mellan grupperna, då medelvärdet för avvikelsen för 
Bildgruppen är 452 778 SEK och för Textgruppen 317 500 SEK. Textgruppen har därmed 
en mindre avvikelse än Bildgruppen. Det satta utgångspriset för detta objekt var; 1 695 
000 SEK. 
 
5.3.5	Sammanfattning	av	avvikelser	i	pris 
Sammanfattningsvis fann vi en signifikant skillnad mellan grupperna angående 
prisavvikelsen för Objekt 1, t=2.717 p=0.016, men inte för någon av de resterande tre 
objekten. De resterande tre objekt fick vi resultatet; Objekt 2 t=0.676 p=0.510, Objekt 3 
t=0.979 p=0.343 samt för Objekt 4 t=1.239 p=0.235. Det vi kan utröna i dessa tre objekt 
är att det finns en liten skillnad mellan grupperna och då att Bildgruppen har en aningen 
större prisavvikelse än Textgruppen även om resultaten inte är signifikanta anger de ändå 
samma mönster. Vad i även kan se är att majoriteten av experimentdeltagarna prissatt 
samtliga objekt lägre än vad de satta utgångspriserna var, se Appendix 7.  
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5.4	Objektens	för-	och	nackdelar 
I denna del av empirin kommer vi att presentera de för- och nackdelar deltagarna ansåg 
att vardera objekt besitter. Dessa frågor är öppna vilket innebär att vi fått svar från delta-
garna i form av fritext. Därav har vi grupperat likvärdiga svar i, enligt oss, passande 
kategorier som vi i detta avsnitt presenterar i tabeller. I följdfrågan fick experimentdelta-
garna också ange den subjektiva erfarenheten av de angivna för- och nackdelarna där 
deltagarna fick svara utifrån en skala från 1 till 5, där 1 = ingen erfarenhet och 5 = har 
god erfarenhet. Erfarenhetsgraden användes sedan för att undersöka om det förelåg en 
signifikant skillnad mellan Bildgruppen och Textgruppen. Vi har utfört ett oberoende t-
test för att ta reda på om det finns/inte finns någon signifikant skillnad mellan 
experimentgrupperna angående grad av erfarenhet på för- och nackdelar samt fått fram 
ett medelvärde. I de fall där det finns en signifikant skillnad mellan grupperna angående 
grad av erfarenhet kommer det att presenteras nedan, om inte så utelämnas det. Medelvär-
det för experimentgrupperna kommer att presenteras för erfarenheten gällande de 
observerade för- och nackdelar efter vardera tabell. 
 
5.4.1	Objekt	1 
 
Tabell 7: För- och nackdelar Objekt 1 - Bildgruppen 

Positiva egenskaper Frekvens Negativa egenskaper Frekvens 

Öppen planlösning 5 Bottenplan 3 

Ljust/stora glaspartier/luftigt 3 Liten 2 

Bra läge/område 3 Långt till universitetet 2 

Övernattningslägenhet/tillgång till 
bastu 

2 Begränsade 
förvaringsmöjligheter 

1 

Fin utsikt från 
gemensamhetsutrymmena 

1 Dåligt planerat 
vardagsrum 

1 

Stor kyl och frys 1 Tråkiga materialval 1 

Fräscht 1 Platt tak = risk för 
skador vid snö 

1 

De för- samt nackdelar som Bildgruppen ansåg att Objekt 1 har samt svarsfrekvensen. 
 
 
Efter att manuellt analyserat fördelarna, se Tabell 7, tittade vi på om de har erfarit dessa 
fördelarna tidigare och fann då utifrån vårt oberoende t-test att Bildgruppen hade ett 
medelvärde på 3.5. Medelvärdet för gruppen gällande erfarenhet av de nämnda nackde-
larna visade på 3.4. 
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Tabell 8: För- och nackdelar Objekt 1 - Textgruppen 

Positiva egenskaper Frekvens Negativa egenskaper Frekvens 

Bra läge/område 6 Bottenplan 3 

Allt ingår i månadsavgiften 
/rimlig avgift 

4 Dyr månadsavgift 3 

Varmgarage/garage 3 Öppen planlösning 2 

Öppen planlösning/bra 
planlösning 

3 Långt till universitetet 1 

Tillgång till relax & ba-
stu/övernattningsrum 

2 Området 1 

Bra med arbetsytor i kök 1 Förmodligen högt utg.pris 
pga läget samt standarden 

1 

Bra förvaringsmöjligheter 1   

Generellt god standard 1   

Tvättmaskin, torktumlare 
och golvvärme 

1   

De för- samt nackdelar som Textgruppen ansåg att Objekt 1 har samt svarsfrekvensen. 
 
 
Medelvärdet för Textgruppen, utifrån vårt oberoende t-test, gällande erfarenhet av förde-
larna visade på 3.7 och medelvärdet för nackdelarna visade på ett värde av 3.6. 
 
Vid oberoende t-test, för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna 
angående erfarenhetsgrad av fördelarna för Objekt 1 finns inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna t=-0.453 p=0.657. För nackdelarna blev resultatet t=-0.321 p=0.753, 
vilket visar på att det inte finns signifikant skillnad mellan grupperna. 
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5.4.2	Objekt	2 
 
Tabell 9: För- och nackdelar Objekt 2 - Bildgruppen 

Positiva egenskaper Frekvens Negativa egenskaper Frekvens 

Ny och 
fräsch/nyproduktion/fräsch 
känsla 

6 Bottenplan 6 

Ljust lght/stora glasfronter i 
vardagsrummet 

2 Liten boyta 1 

Kombimaskin i badrummet 2 Dåligt med utrymme 
för ett större matbord 

1 

Öppen planlösning 2 Öppna rum = svårt att 
reglera temperaturen 

1 

Fina golv 1   

Materialvalen 1   

Badrummet 1   

God förvaring i hall 1   

Fint kök och badrum 1   

Avskilt sovrum 1   

De för- samt nackdelar som Bildgruppen ansåg att Objekt 2 har samt svarsfrekvensen. 
 
 
Medelvärdet utifrån vårt oberoende t-test gällande om de erfarit de nämnda fördelarna 
visade på ett värde på 3.4 och nackdelarna visade på ett medelvärde på 3. 
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Tabell 10: För- och nackdelar Objekt 2 - Textgruppen 

Positiva egenskaper Frekvens Negativa egenskaper Frekvens 

Nyproduktion 8 Bottenplan 6 

När till universitetet 4 Liten boyta 3 

Läget/området 4 Allt ingår inte i 
mån.avg. 

2 

Öppen planlösning 2 Mycket vitt 1 

Uteplats i söder 2 Andra hus tätt inpå 1 

Relativt låg mån.avg./bra 
mån.avg. 

2 Långt till centrum 1 

Bra förvaringsmöjligheter 1 Hög garageavgift 1 

Helkaklat badrum 1   

Ljus lägenhet 1   

De för- samt nackdelar som Textgruppen ansåg att Objekt 2 har samt svarsfrekvensen. 
 
 
Medelvärdet utifrån vårt oberoende t-test gällande om de erfarit de nämnda fördelarna 
visade på ett värde av 3 och nackdelarna visade på ett värde på 3.3. 
 
Vid oberoende t-test, för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna 
angående erfarenhetsgrad av fördelarna för Objekt 2 finns inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna t=0.830 p=0.420. För nackdelarna blev resultatet t=-0.506 p=0.620, 
vilket visar på att det inte finns signifikant skillnad mellan grupperna. 
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5.4.3	Objekt	3	
 
Tabell 11: För- och nackdelar Objekt 3 - Bildgruppen 

Positiva egenskaper Frekvens Negativa egenskaper Frekvens 

Nyproduktion 4 Liten lägenhet 4 

Ljus och fräsch 4 Fransk balkong 3 

Bra förrådsutrymme 2 Litet kök 1 

Stort badrum/fint badrum 2 Ingen diskmaskin 1 

Liten boyta/bra strl på bostad 
för studenter 

2 Lite förvaringsmöjlig-
heter 

1 

Området 1 Lite fönster 1 

Fina golv 1 Tråkig planlösning 1 
De för- samt nackdelar som Bildgruppen ansåg att Objekt 3 har samt svarsfrekvensen. 
 
 
Medelvärdet utifrån vårt oberoende t-test gällande om de erfarit de nämnda fördelarna 
visade på ett värde på 4 och nackdelarna visade på ett värde på 3.3. 
 
 
Tabell 12: För- och nackdelar Objekt 3 - Textgruppen 

Positiva egenskaper Frekvens Negativa egenskaper Frekvens 

Bra avgift där allt in-
går 

7 Liten boyta 4 

Nyproducerad 6 Läget/området 4 

Läget/området 4 Ej ngn balkong/endast fransk 
balkong 

3 

Översta våning 2 Avståndet till stan 2 

Ljus lght 2 Ej helkaklat badrum 1 

Klinker i hallen 1 Ingen tvättmaskin 1 

Hiss 1   

De för- samt nackdelar som Textgruppen ansåg att Objekt 3 har samt svarsfrekvensen. 
 
 
Medelvärdet utifrån vårt oberoende t-test gällande om Textgruppen erfarit de nämnda 
fördelarna visade på ett värde på 3 och nackdelarna visade ett värde på 2.6.  
 
Vid oberoende t-test, för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna 
angående erfarenhetsgrad av fördelarna för Objekt 3 visar resultatet t=1.879 p=0.080, 
vilket innebär att det finns en liten skillnad mellan Bildgruppen och Textgruppen. 
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Resultatet visar inte på signifikant skillnad mellan grupperna på p=.05 men på p=.10. För 
nackdelarna blev resultatet t=1.266 p=0.225 vilket visar på att det inte finns signifikant 
skillnad mellan grupperna. 
 
 
5.4.4	Objekt	4 
 
Tabell 13: För- och nackdelar Objekt 4 - Bildgruppen 

Positiva egenskaper Frekvens Negativa egenskaper Frekvens 

Centralt läge 8 Badrummet 6 

Tillgång till gym och ba-
stu 

2 Liten 4 

Stort kök 1 Dåligt med förvaring i 
hallen 

2 

Diskmaskin 1 Ingen uteplats 2 

Bra planlösning 1 Små samt lite fönster 1 

Fin exteriör 1 Bullrig yttermiljö 1 

Fint kök 1   

De för- samt nackdelar som Bildgruppen ansåg att Objekt 4 har samt svarsfrekvensen. 
 
 
Medelvärdet utifrån vårt oberoende t-test gällande om de erfarit de nämnda fördelarna 
visar värdet 3.8 och nackdelarna visar värdet 3.7.  
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Tabell 14: För- och nackdelar Objekt 4 - Textgruppen 

Positiva egenskaper Frekvens Negativa egen-
skaper 

Frekvens 

Centralt läge 6 Badrummet 5 

Allt ingår i mån.avg./låg 
mån.avg. 

4 Renoveringsbehov 4 

Klinkers i hallen 1 Bullrig yttermiljö 2 

Skjutdörrsgarderober 1 Mörkt kök 1 

Mysig och fräsch 1   

Renoverad 1   

Tillgång till bastu/relax 1   

Sovalkov 1   

De för- samt nackdelar som Textgruppen ansåg att Objekt 4 har samt svarsfrekvensen. 
 
 
Medelvärdet utifrån vårt oberoende t-test gällande om de erfarit de nämnda fördelarna 
visade på ett värde på 3.5 och nackdelarna visade på ett värde på 2.9. 
 
Vid oberoende t-test, för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan grupperna 
angående erfarenhetsgrad av fördelarna för Objekt 4 finns inga signifikanta skillnader 
mellan grupperna t=0.561 p=0.583. För nackdelarna blev resultatet t=1.536 p=0.145, vil-
ket visar på att det inte finns signifikant skillnad mellan grupperna. Dock kan vi se en 
liten skillnad mellan grupperna med en säkerhetsnivå p=.10.  
 
5.5	Skillnader	i	ålder		
	
5.5.1	Avvikelse	i	pris 
Syftet med denna studie är att undersöka 90-talister men vi finner dock en nyfikenhet att 
se om det föreligger signifikanta skillnader i ålder inom gruppen. För att undersöka detta 
har vi därför delat in alla åldrar i två grupper, som tidigare presenterats i avsnitt 4.8.1, 
Grupp 1 innefattar åldrarna 22–24 år och Grupp 2 åldrarna 25–27 år. Testet som vi 
utförde var ett oberoende t-test, för att undersöka om det finns någon signifikant skillnad 
mellan åldersgrupperna angående avvikelse i pris för vardera objekt. Resultatet visar på 
att det finns en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna t=2.253 p=0.040 angående 
avvikelse i pris för Objekt 1 där medelvärdet för Grupp 1 är 726 250 och för Grupp 2 är 
medelvärdet 328 333 SEK. Det vi även kan utröna är att det finns en liten skillnad mellan 
åldersgrupperna gällande alla objekten. Grupp 1, det vill säga den yngre åldersgruppen 
har på samtliga objekt ett högre medelvärde i prisavvikelse än vad Grupp 2 har, vilket är 
den äldre gruppen, vilket bildar till ett återkommande mönster. De medelvärden för 
prisavvikelser för de objekt som ej var signifikanta visades följande; Objekt 2 har Grupp 
1 medelvärdet 387 000 SEK och Grupp 2 medelvärdet 235 000 SEK. För Objekt 3 har 
Grupp 1 medelvärdet 344 375 SEK och Grupp 2 medelvärdet 161 667 SEK. För Objekt 
4 har Grupp 1 medelvärdet 460 625 SEK och Grupp 2 medelvärdet 325 556 SEK.  
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5.5.2	Erfarenhet	 
Vidare ansåg vi det intressant att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mel-
lan åldersgrupperna angående grad av erfarenhet av de för- och nackdelar som de ansåg 
att objekten besatt. De oberoende t-testen som utfördes visade resultatet på att det inte 
finns någon signifikant skillnad mellan grupperna på något av objekten, se Tabell 15 ne-
dan.  
 
 
Tabell 15: Oberoende t-test gällande grad av erfarenhet 

Objekt Erfarenhet av de positiva 
egenskaperna 

Erfarenhet av de negativa 
egenskaperna 

Objekt 1 t=0.453 p=0.657 t=0.321 p=0.753 

Objekt 2 t=0.939 p=0.362 t=0.506 p=0.620 

Objekt 3 t=0.306 p=0.764 t=0.000 p=0.000 

Objekt 4 t=0.883 p=0.391 t=1.178 p=0.257 
Resultat från det statistiska signifikanstest som är gjort på Grupp 1 och 2 gällande deras grad av 
erfarenhet av de för- samt nackdelar som de ansåg att objekten besatt. 
 
 
Dock fann vi en liten skillnad mellan grupperna, som i föregående fall, att det finns ett 
återkommande mönster gällande samtliga objekt vilket vi kunde utröna genom att granska 
gruppernas medelvärden som presenteras i Tabell 16 nedan. 
 
 
Tabell 16: Medelvärden gällande grad av erfarenhet 

Objekt Erfarenhetsgrad av de positiva 
egenskaperna 

Erfarenhetsgrad av de negativa 
egenskaperna 

Objekt 1 Grupp 1: 3.75 Grupp 1: 3.63 

Grupp 2: 3.56 Grupp 2: 3.44 

Objekt 2 Grupp 1: 3.5 Grupp 1: 3.25 

Grupp 2: 3.0 Grupp 2: 3.0 

Objekt 3 Grupp 1: 3.63 Grupp 1: 3.0 

Grupp 2: 3.44 Grupp 2: 3.0 

Objekt 4 Grupp 1: 3.88 Grupp 1: 3.63 

Grupp 2: 3.44 Grupp 2: 3.0 
Medelvärden från det statistiska signifikanstest som är gjort på Grupp 1 och 2 gällande deras 
grad av erfarenhet av de för- samt nackdelar som de ansåg att objekten besatt. 



 

	
	

54	

6. Analys	&	Diskussion	 
I denna del följer en analys och diskussion utifrån de resultat som presenterats i föregå-
ende kapitel tillsammans med de teorier som presenterats i den teoretiska referensramen. 
Kapitlets uppdelning kommer utgå efter samma struktur som empirin, där vi först 
analyserar cues i form av egenskaper, avvikelser i pris, för- och nackdelar och slutligen 
skillnader i ålder.  
 
6.1	Rangordning	av	fördefinierade	egenskaper	 
Teorin The multiple-cue judgement är baserad utifrån olika förutsägelser om hur individer 
fattar beslut (Juslin et al., 2003, s. 134). Baserat på denna teori bad vi experimentdelta-
garna rangordna sex givna egenskaper, som presenterats i kapitel 4 samt 5, som vi valt 
att kalla allmänna egenskaper. Samma rangordningsfråga ställdes återkommande efter att 
de granskat vart och ett av objekten. Vad vi fann var att rangordningen efter de olika 
objekten hade ändrats från de allmänna egenskaperna, vilket tyder på att de påverkats av 
den presenterade informationen. Genom ett oberoende t-test kunde vi utröna att det inte 
finns någon signifikant skillnad mellan de två experimentgrupperna gällande hur de 
rangordnat de olika alternativen annorlunda efter vardera objekt. Anledningen till varför 
både Bildgruppens och Textgruppens rangordning påverkats anser vi beror på att ingen 
av experimentdeltagarna har någon erfarenhet sedan tidigare av att köpa bostadsrätt som 
i sin tur lett till att de inte vet vad de är ute efter för egenskaper. Enligt teorin Bounded 
rationality är beslutsprocessen en sök-process som vägleds av en individs aspirationsni-
våer, aspirationsnivån är den svårighetsgrad i uppgiften som individen förväntas klara 
och avspeglar sig i individens tidigare erfarenheter av liknande situationer (Gigerenzer & 
Selten, 2001, s. 13; NE, u.å. a). På grund av att de har lite erfarenhet kan det innebär att 
beslutssituationen uppfattas som komplex för experimentdeltagarna. Detta beteende kan 
därmed både ses som ett irrationellt beteende då de bytt rangordningen på egenskaperna 
men det kan även ses som ett emotionellt beteende då de i den specifika situationen 
rangordnat utefter vad de känt för stunden. Något som Parment (2008, s. 51) påvisar är 
att Generation Y tenderar till att vara mer emotionella än rationella i sök-, besluts- och 
valprocess av produkter. Då syftet med vår studie är att undersöka hur rationella 
Generation Y är vid köp av bostadsrätt, kan här ses som att det emotionella har en stor 
påverkan. Då de tenderar till att gå efter magkänslan istället för att göra en rationell analys 
utifrån den information som de blivit presenterade för.  
 
En annan tolkning till varför rangordningen är bytt kan vara för att experimentdeltagarna 
har gått från att använda CAM till att använda EBM, vilket har bekräftats av tidigare 
forskning i de fall där kontexten uppfattas som komplex av individerna. Detta säger till 
exempel Juslin et al. (2003) beror på att EBM fungerar som ett backup system då männi-
skor inte har den kognitiva kapaciteten som krävs för använda CAM. Detta är inte något 
negativt i sig utan värdefullt när man framförallt ska fatta snabba beslut i mindre kom-
plexa situation, till exempel i dagligvaruhandeln. Dock så är det inte lika effektivt i kom-
plexa situationer om erfarenhet saknas vilket istället kan resultera i tankefel, det vill säga 
mindre bra beslut. I vårt fall innebär det att experimentdeltagarna bytt rangordning på 
grund av att de inte besitter någon erfarenhet och utfallet har därför blivit påverkat av 
detta. Då vårt experiment gestaltar en komplex situation är det kognitiva systemet EBM 
inte något som föredras att fall över till, då det bland annat generaliseras av de intuitiva 
och automatiska. Då experimentdeltagarna även har brist på erfarenhet kan de inte jäm-
föra tidigare erfarenhet med de faktiska objekten för att göra en bedömning av dessa, 
vilket också detta karaktäriserar EBM. Vårt experiment kräver en större utvärdering och 
tankeverksamhet från individen. Vad vi kan utröna från de resultat vi samlat in är att 
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deltagarna enbart utgått efter vad de läst eller sett genom den tillgängliga informationen 
och då inte hållit kvar vid sin första utvärdering, det vill säga de allmänna egenskaperna. 
Eftersom deltagarna ombads rangordna det som vi kallar de allmänna egenskaperna innan 
de presenterats informationen, utgår de där från sina personliga värderingar. Dessa värde-
ringar har därmed skapats från vad de tidigare erfarit, till exempel något som de har i 
nuvarande boende, eller sett hos en vän. Dessa personliga värderingar har därför krävt en 
större utvärdering och tankeverksamhet, då de inte fått hjälp av varken text eller bild. Vad 
i vårt fall hänt, är att experimentdeltagarna i de allmänna egenskaperna använt sig av 
CAM och i rangordningen efter vardera objekt använt sig av EBM.  
 
Tidigare forskning har visat att viktningen för egenskaper är viktig vid användning av 
CAM. Denna viktning som ges är också den man använder när man gör en bedömning av 
ett nytt objekt. Utifrån denna argumentation skulle det innebära att rangordningen för 
egenskaperna inte skulle ändras för de olika objekten vid användning av CAM. Om istäl-
let EBM använts skulle förändringar i rangordning av egenskaper istället göras gällande 
på grund av komplexiteten av att hålla all information om objektet i minnet. På grund av 
att kontexten är för komplex för deltagarna, det vill säga att de krävs mer kognitiv kapa-
citet än vad de besitter, tyder det därmed på att de använder sig i högre utsträckning av 
EBM. Informationsrikedomen för de olika objekten är mycket hög, vilket gör att indivi-
derna tenderar att bara minnas det de tycker är viktigast eller som fångat deras 
uppmärksamhet. Anledning till varför de då ändrat rangordningen är för att de olika 
objekten är olika och att text och bilder inte säger exakt samma sak. I ett objekt framhävs 
en viss sak och i ett annat objekt något annat, vilket gör att deltagarna minns det som 
framhävts vilket då skulle kunna ha påverkat deras rangordning. Utifrån det begränsade 
minnet skulle därför en förändrad rangordning vara förekommande eftersom egenskaper-
nas rangordning ändras på grund av vad de minns från objektsbilderna/beskrivningarna. 
Våra resultat visar att rangordningen ändrats med de olika objekten. Vi vet också att 
informationen varit väldigt rik och att individerna omöjligt skulle kunna komma ihåg alla 
detaljer vilket talar för att EBM som backupsystem kickat in. Utifrån detta skulle rangord-
ningen därför kunna sägas baseras på individernas intresse vilket skulle kunna sägas vara 
emotionellt triggat. I detta fall skulle bedömningen av objekten kunna härledas till en 
sorts emotionell maximering eller om man så vill emotionell rationalitet, det vill säga att 
bedömningen är maximerad utifrån individens känsla av objektet. 
 
Vad vi även kunde se i de oberoende t-testen var små men inte signifikanta skillnader 
mellan grupperna vid tre separata tillfällen. Det första tillfället var i Objekt 1 där vi fann 
att Textgruppen rangordnat Positiv känsla högre än Bildgruppen. Detta resultat förvånade 
oss då vi personligen trott att bilder påverkar en individ mer emotionellt än informerande 
text. Detta är även något som Solomon et al. (2013, s. 125) menar på, att bilder och färger 
direkt influerar våra känslor. I och med detta anser vi att bilder bör influera våra känslor 
mer än text, utifrån detta blir antagandet att Bildgruppen borde värderat denna egenskap 
högre än Textgruppen vilket inte är fallet. Vad vi tror har påverkat Textgruppen att vär-
dera Positiv känsla högre är på grund av avsaknaden eller brist av känslor. Anledningen 
till den högre värderingen av Textgruppen är för att de fått informationen konkret 
presenterad i text, där informationen gestaltas som olika bitar. För att exemplifiera kan 
man se månadsavgift som en bit, område en annan, materialval som en tredje och så vi-
dare. Detta kan generera att individer tänker mer praktiskt och som vi nämnde innan att 
känslor inte uppstår på samma sätt som när man ser en bild. Utifrån bilder får individen 
mer ett abstrakt helhetsintryck där en känsla uppstår då bilden presenteras, till exempel 
att jag gillar eller ogillar bilden och inte att man reflekterar över vad det är i bilden som 
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man gillar alternativt ogillar. En annan anledning till att Textgruppen värderat positiv 
känsla högre kan bero på hur vi har presenterat objekten i textform. I tidigare studier har 
experimentdeltagarna blivit presenterade text i form av korta beskrivningar. Om vi valt 
att utgå från samma princip hade vår text blivit i stil med; 6 kvm stort badrum, mörk 
klinker, vitt kakel etcetera. Detta skulle då implicerat försöksdeltagaren till att själv måla 
upp en bild av hur bostadsrätten ser ut, vilket i sin tur skulle kunna mana fram en positiv 
känsla. I vårt fall har vi använt oss av mer målande beskrivningar med positiv framtoning 
initialt, för att gestalta verkliga bostadsannonser, vilket kan ha påverkat Textgruppen till 
att värdera Positiv känsla högre. 
 
Vid det andra tillfället där vi kunde utröna små skillnader mellan experimentgrupperna 
var i Objekt 3 och 4. Där har Textgruppen värderat Område högre än Bildgruppen. Vi ser 
här samma mönster som i föregående fall, att informationen blivit mer tydlig för 
Textgruppen än för Bildgruppen. Vi anser därmed att Textgruppen värderat Område 
högre av den anledning att informationen, om i vilket område som objekten ligger, blivit 
mer tydlig då det är utskrivet för Textgruppen och därmed mer konkret. Bildgruppen fick 
endast informationen på en karta där en punkt blivit utmarkerad över var objektet ligger, 
därmed utsätts den gruppen för mer otydlig information och då svårare att identifiera och 
utvärdera informationen.  
 
Vid de fem tillfällen där experimentdeltagarna ombads rangordna egenskaperna under 
experimentets gång, var att Område och Antal rum alltid kommer på plats ett eller två. 
Anledningen till detta är för att dessa två egenskaper är svåra att ändra. En bostadsrätt 
kan man aldrig flytta till ett nytt område och antalet rum lägenheten har är också svårt att 
justera då boytan är konstant. En bostads Planlösning, som deltagarna placerade på plats 
tre genomgående under experimentet, kan även den vara svår att modifiera men det är allt 
som oftast möjligt även om prislappen bör vara hög för denna typ av ombyggnad. Vilket 
kan bero på egenskapens höga placering. Att det infinner sig en positiv känsla samt Gene-
rella materialval stämmer överens med min smak placerade deltagarna genomgående på 
antingen plats fyra eller fem. Egenskapen Positiv känsla hade vi initialt inte med som 
alternativ för denna fråga men ansåg den som både intressant och relevant då vår tes 
grundar sig i psykologin samt att Generation Y tenderar att konsumera mer emotionellt 
enligt Parment (2008, s. 48–49). Innan experimentgenomförandet diskuterade vi 
författare mycket kring denna mjuka egenskap och hade en hög nyfikenhet på hur 
placeringen skulle se ut. Vi själva finner denna egenskap som mycket viktig och anser att 
om man som spekulant går på visning och känner en hög positiv känsla för objektet i 
fråga kan göra avkall på andra egenskaper då boendet utgör en så pass central del av vårt 
liv. Vilket även går i linje med teorin The somantic marker hypothesis varpå man har sett 
att människor tar ekonomiska beslut baserat på diverse intryck från den externa miljön 
snarare än att göra ekonomiskt rationella analyser (Bechara & Damasio, 2005, s. 339). 
Självklart beror det även på vart man befinner sig i livet och hur situationen ser ut men vi 
ser det som svårmotiverat att spendera i princip minst över miljonen på ett köp där 
magkänslan inte är bra. Om man ser till vad Parment säger (2008, s. 48–49), att 
Generation Y tenderar till att konsumera mer emotionellt än rationellt, hävdar vi att vårt 
resultat någotsånär går i linje med hans uttalande då deltagarna rankar Positiv känsla 
såpass högt. Att Generella materialval alltid placerar sig på plats fyra eller fem av totalt 
sex platser ser vi inte som något förvånande. Materialval är allt som oftast något som går 
att ändra på och att det är mer individbaserat i vilken utsträckning man har ork, lust eller 
kapital till att ändra på detta. Egenskapen att Bostaden har en uteplats kom genomgående 
på en sjätte och därmed på sista plats i vårt experiment finner vi något intressant. Vi 
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förutspådde inte att egenskapen skulle placera sig i det övre skiktet men att den i alla fall 
skulle hamna före Generella materialval då Uteplats i stor utsträckning är konstant och 
inte något som infinner sig med tiden. Vad vårt resultat dock säger är att denna egenskap 
inte är något som 90-talister, det vill säga personer mellan 17–27, värdesätter just vid 
denna tidpunkten i livet men det betyder inte att de inte kommer att göra det längre fram. 
 
Tanken har även slagit oss att vi utformat rangordningsfrågan på ett komplicerat sätt och 
därmed lett till att de inte förstått dess innebörd. Då vi gjort omfattande pilotstudier och 
denna fråga var den som kom mest på tal, har den omdefinierats flertalet gånger för att 
förvirring inte ska uppstå. Vid sista pilotstudien var det inga frågetecken gällande 
rangordningsfrågan från testdeltagarna samt att experimentdeltagarna ej hade några 
funderingar eller svårigheter kring frågan under genomförandet så anser vi att den bearbe-
tats väl och att deltagarna väl förstått vad som efterfrågats av dem.  
 
6.2	Avvikelser	i	pris  
Enligt teorin The multiple-cue judgement har vi människor två olika tankesätt då vi tar 
beslut, där den ena beslutsvägen sker via EBM och den andra via CAM (Juslin et al., 
2003, s. 134). Utifrån tidigare forskningsresultat valde vi därför att koppla ihop bild med 
EBM, då bild representerar en helhet och CAM med text, då text ger individen fler cues 
att bearbeta och som lättare kan vägas ihop till ett mer korrekt beslut.  
 
Utifrån vad som presenterades i empiridelen såg vi att Bildgruppen har en större prisavvi-
kelse från det faktiska utgångspriset gällande alla fyra objekten. Hos Objekt 1 var skillna-
den signifikant. I Objekt 2 till 4 finns inte någon signifikant skillnad mellan grupperna 
men vi kan se ett återkommande mönster på att Bildgruppen tenderar till att alltid ha en 
större prisavvikelse även i dessa objekt. Vi hävdar att detta resultatet inte är en slump 
utan att text ger mer omfattande information. Detta var även den tes som Juslin et al. 
(2003) testade i sin studie, att text skulle implicera en högre grad av användning av CAM, 
då text har större rikedom av cues som är lättare att väga ihop jämfört med bilder. De fann 
dock inga belägg för denna tes, vilket vi anser att vi finner i vår studie då det finns en 
signifikant skillnad mellan Bild- och Textgruppen. En anledning till att utfallet blev an-
norlunda för vår studie kan ha att göra med att i Juslin et al. studie behandlade information 
om skalbaggar vilket folk i allmänhet inte har någon relation till eller förkunskap om och 
att vi i vår studie behandlar val av bostad och vi anser att bostäder har vi alla någon form 
av känslomässig relation till.  
 
I vårt fall ger texten mer information såsom månadsavgift och vad som ingår, byggår, 
antal rum, våningsplan, uteplats, parkering etcetera, vilket inte framgår i bilderna. Dessa 
informationsbitar tar individen till sig, rangordnar och utvärderar vart för sig för att till 
slut komma fram till ett beslut, i vårt fall en prissättning. Vi anser att när en individ endast 
ser en bild presenteras en helhet där individen kan ha svårigheter med att identifiera, 
rangordna och utvärdera de cues som bilden faktiskt ger. En tolkning av detta resultat 
skulle kunna vara att när individen blir presenterad information i form av bilder blir 
egenskaperna mer otydliga för individen, det är därför svårt att sätta finger på vad som 
riktigt avgör varför man tar ett specifikt beslut och vad som inkluderas i de känslor som 
faktiskt uppstår. Detta stämmer även med vad Bechara & Damasio (2005, s. 337) beskri-
ver i sin studie att det finns en oenighet om vad som ingår i känslor, vilket tyder på att 
individen skulle kunna ta ett beslut som är emotionellt rationellt.  
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Vad som även kan ske då en individ har svårt att utvärdera och sätta sig in i en situation 
är att individen istället jämför situationen med tidigare liknande situationer, vilket också 
är kännetecknet för EBM. Om så är fallet hävdar vi att Bildgruppen jämfört det dem ser 
på bilden med liknande situationer, för att komma fram till en prissättning. I vårt fall kan 
det innebära att individerna i Bildgruppen i något sammanhang fått till sig vad exempelvis 
en kompis har sålt sin lägenhet för och använder det som utgångspunkt för att prissätta i 
vår studie. Det finns flertalet orsaker till att kompisens pris ej bör appliceras i vår studie; 
lägenheterna har olika egenskaper/attribut, försäljningen skedde en bra bit tillbaka i tiden 
eller i en annan stad där prisbilden ej är densamma. Detta kan vi även se hos System 1 
när det kommer till Dual-process teorierna att System 1, som har stora likheter med EBM, 
innefattar våra känslor som i sin tur påverkar vårt beteende kan vara ett hot mot vårt 
rationella tänkande. Detta då vi har lärt oss regler eller beteenden i en specifik situation 
och dessa appliceras per automatik i en likvärdig situation för att ta ett beslut, kan leda 
till så kallade snedvridningar. Detta anser vi kan vara orsaken till att Bildgruppen haft 
större avvikelser än Textgruppen. 
 
En annan orsak till Bildgruppens större avvikelser, kan bero på att lägenheterna helt en-
kelt inte föll dem i smaken. De utgick helt enkelt utifrån sig själva, vad de skulle kunna 
tänka sig betala och inte hur marknaden ser ut. Om fallet är så anpassar man sitt resone-
mang till sig själv personligen, vilket går i linje med och kan kopplas ihop med; rat-
ionalitet-1, System 1 samt EBM. Vad dessa “system” innebär är att individen går på sin 
intuition och känsla, det sker per automatik och är baserat på erfarenheter (Eysenck & 
Kean, 2000, s. 471; Juslin et al., 2003, s. 134; Kahneman, 2011, s. 31–32). Eftersom 
Bildgruppen visuellt fick ta in objekten anser vi att denna presentationsform i större 
utsträckning väcker känslor såsom, gillar jag det jag ser, skulle mina befintliga möbler 
passa in i bostaden, kan jag se mig själv leva i denna miljön etcetera. Detta anser vi är 
betydande vid köp av bostad, att det infinner sig en positiv magkänsla. Den mer omfat-
tande informationen som Textgruppen fick anser vi i större utsträckning väcker känslor 
som, detta var en rimlig månadsavgift, månadsavgiften kan jag mäkta med i min budget, 
garageplats är inkluderat etcetera, vilket blir mer praktiska känslor. Då Textgruppen i 
samtliga objekt haft en mindre prisavvikelse än Bildgruppen innebär att de reflekterat mer 
över sitt resonemang och problemlösning utifrån ett bredare perspektiv, vilket hör till: 
rationalitet-2, System 2 och CAM. Vad vi dock menar är bara för att Bildgruppen har en 
större prisavvikelse så anser vi inte dem som mer irrationella än Textgruppen utan att de 
istället utgår från en annan typ av rationalitet, en rationalitet som istället grundar sig i 
emotionella överväganden. Individer som presenteras information i bildform anser vi tar 
ett mer emotionellt rationellt beslut då vi anser att den positiva magkänslan spelar en stor 
och viktig roll när det kommer till bland annat bostadsfrågan. Vi har tidigare nämnt att 
anser det som irrationellt att istället köpa en produkt för miljonbelopp då magkänslan är 
dålig. Vi hävdar å andra sidan att Textgruppen tar ett mer rationellt beslut då de väger in 
fler informationsbitar för att komma närmre det satta utgångspriset.  
 
Vad Damasio kom fram till i sin teori The somatic marker hypothesis är att den emotion-
ella processen antingen guidar eller snedvrider vårt beteende i beslutsfattande situationer 
(Bechara & Damasio, 2005, s. 339). Vad detta skulle kunna innebära i vårt fall är att om 
den positiva magkänslan är hög för ett objekt, vilket fallet bör vara om man budar på en 
bostad, skulle då kunna generera i att man sätter ett oskäligt högt pris på bostaden i fråga. 
Detta i sin tur skulle innebära att prisbilden snedvrids av den positiva känslan. Detta 
skulle kunna betyda vara en av anledningarna till att bostadspriserna skenat iväg så pass 
mycket de senaste åren, i relation till andra faktorer såsom den rådande bostadsbristen 
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och de låga räntenivåerna som även skildrades inledningsvis. I vårt fall skulle det innebär 
att de personer som utsatts för bilder påverkats av vad de sett men då med en negativ 
känsla, vilket även i sin tur kan snedvrida individens prisuppfattning. I ett 
konsumtionssammanhang skulle detta generellt sett innebära att personer som får 
information presenterad visuellt, har den större tendens till att snedvrida sin uppfattning 
om vad som anses som en rimlig prisnivå.  
 
Utifrån vad som presenterats ovan anser vi att det måste infinna sig en positiv känsla för 
att ett köp ens ska bli av. För att knyta an till Generation Y, är denna generation mer 
benägna att att spendera pengar ifall de finner något som faller dem i smaken (Giovannini 
et al., 2015, s. 24). Då samtliga experimentdeltagare prissatt objekten lägre än de satta 
utgångspriserna är det även här en indikation på att objekten i fråga inte föll dem i smaken, 
att de inte kan se sig själva bo i lägenhet. Vilket resulterat i att det finns en avsaknad av 
den positiva känsla som behövs för att en individ ska se sig själv spendera så pass mycket 
pengar som en bostad innebär. I teorin The somatic marker hypothesis påstås det att 
människor tar ekonomiska beslut baserat på olika ingivelser från den externa miljön, sna-
rare än att överlägga rationella analyser (Bechara & Damasio, 2005, s. 339). Vilket då är 
utfallet i vår studie, att de gått efter magkänslan och deras personliga smak istället för att 
överlägga ur ett ekonomiskt perspektiv. Viktigt att komma ihåg är att Bildgruppen inte 
fått uppgifter såsom månadsavgift, vad som ingår i avgiften, ytterligare avgifter etcetera 
presenterat för sig, och att de enbart kan gå efter vad de ser på bilden och de känslor som 
därmed uppstår. Med detta menar vi inte på att de som läser text inte påverkas av känslor 
utan att de inte påverkas i lika stor utsträckning jämfört med dem som ser en bild.  
 
Som vi nämnde i stycken ovan så prissatte majoriteten av experimentdeltagarna samtliga 
objekt lägre än det satta utgångspriset. Varför de prissatt lägre ligger i linje med den 
nationalekonomiska definitionen på rationalitet, nyttomaximering, vilket innebär att 
konsumenten väljer och utvärderar det alternativ som genererar mest nytta för individen 
(Colman, 2003, s. 141; Stanovich, 2011, s. 6). I vårt fall innebär det att experiment-
deltagarna satt ett lägre pris, eftersom man vill ha det bästa för ett så lågt pris som möjligt 
då det genererar mest nytta för den enskilde individen ekonomiskt sett. Prissättningen blir 
därför en form av lycko-tänk, vad man egentligen skulle vilja köpa lägenheten för vilket 
är för så lite som möjligt men ändå rimligt i förhållande till marknadens prissättning. 
Dock stämmer inte detta resultat med tidigare studier då de funnit att Generation Y, till 
skillnad från tidigare generationer, är mer villiga att betala när de finner något som faller 
dem i smaken (Giovannini et al., 2015, s. 24). Vilket i vårt fall då skulle inneburit att 
experimentdeltagarna prissatt objekten högre än de satta utgångspriserna. En enkelt 
förklara till varför de satt ett lägre pris kan vara som vi nämnde ovan, att objekten inte 
fallit experimentdeltagarna i smaken. En ytterligare förklaring till den lägre prissättningen 
är för att de inte har någon erfarenhet om marknadens prissättning och då istället gissar. 
Initialt vet vi även inte varifrån experimentdeltagarna kommer. Beroende på vilken 
hemstad som de kommer från ser prisbilden annorlunda ut, vilket stämmer överens med 
det Erickson & Johansson (1985, s. 195) hävdar att en individ baserar vad den anser som 
en rimlig prisnivå utifrån subjektiva föreställningar. Om man till exempel kommer från 
Skellefteå har deltagaren en lägre prisbild och därmed sätter ett lägre pris än om individen 
kommer från Stockholm där prisbilden är väsentligt högre. I vårt fall skulle det innebär 
att de flesta av våra deltagare kommer från orter där prisbilden är lägre än vad den är i 
Umeå. Detta är dock något som vi inte valt att ta reda på, då det inte ligger i linje med 
studiens syfte.  
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En ytterligare anledning till att deltagarna prissatt lägre kan bero på att de skulle ses som 
naiva och dumdristiga ifall de satt ett högt pris, som i andras ögon skulle uppfattas som 
orimligt. Vijay & Varsha (2013, s. 488) fann i sin studie att Generation Y använder sig 
mer av sociala system, det vill säga vänner och familj, i komplexa och större köpsituat-
ioner och därmed värdesätter deras ord vid val av beslut. Detta skulle därmed ha inneburit 
att prisavvikelsen varit mindre om experimentdeltagarna fick diskutera och bolla idéer 
med någon som har mer erfarenhet gällande hur prissättningen på marknaden ser ut och 
då blivit modigare i deras prissättning och vågat sätta ett högre pris. Vi anser även att 
användandet av sociala system skildrar verkligheten mer än att en individ enbart på eget 
initiativ skulle genomföra ett bostadsköp. Enligt vår mening diskuterar man med vänner 
och bekanta, bankrådgivare, försäkringsrådgivare etcetera innan man genomför ett stort 
och komplext bostadsköp. Detta för att få andras erfarenhet samt input gällande det rå-
dande köpet då ett så pass dyrt köp inte sker i en handvändning utan är en omfattande 
process. Vi anser härmed att användandet av sociala system är en rationell handling i den 
meningen att man utökar de kunskapsluckor man själv har med erfarenhet och kunskap 
som andra besitter. 
 
6.3	Objektens	för-	och	nackdelar 
Initialt när vi konstruerade vårt experiment var inte den öppna frågan gällande de olika 
objektens för- och nackdelar något som var av högsta prioritet utan vi var mer angelägna 
av dess följdfråga gällande om de erfarit dessa för- samt nackdelar tidigare. Då majorite-
ten av de teorier som vi valt att ta med i vår teoretiska referensram baserar sig efter den 
grad av erfarenhet som individen besitter, ansåg vi det aktuellt att undersöka 
experimentdeltagarnas erfarenhetsnivå i form av de för- och nackdelar de ansåg sig utröna 
ur vardera objekt. I teorin The somatic marker hypothesis och under rubriken Prisuppfatt-
ning diskuteras det hur en individs erfarenhet kan generera känslor samt hur olika attribut, 
i vårt fall olika egenskaper som en lägenhet besitter, kan snedvrida en individs uppfattning 
angående pris. Genom att efterfråga deras erfarenhetsgrad samt vad de tror utgångspriset 
är, hoppades vi på att kunde dra olika slutsatser angående om de svarat hög eller låg i 
erfarenhet i relation till vilket pris som de satt. Det som går att utläsa ur våra oberoende 
t-test är att experimentgrupperna ligger förhållandevis lika då det gäller grad av erfaren-
het. Erfarenheten gällande fördelarna för Objekt 3 finns en liten skillnad men inte signifi-
kant. Utöver detta fann vi inga direkta mönster där den ena gruppen har högre eller lägre 
erfarenhetsgrad. Detta resultat kan bero på att deltagarna är homogena i den bemärkelse 
att de besitter samma grad av erfarenhet då varken någon av dem äger nuvarande eller 
har ägt sitt tidigare boende. Alla är inom samma generation då samtliga deltagare är mel-
lan åldrarna 22 till 27 samt att alla är svenska studenter, det vill säga att de ej är 
utbytesstudenter. Detta innebär således att det inte spelar någon roll vilken form av 
information, det vill säga bild eller text, som deltagarna presenteras för då varken det ena 
eller andra informationssättet generar att de anser sig besitta högre erfarenhetsgrad än vad 
de faktiskt gör. Anledningen till varför vi inte finner någon skillnad mellan grupperna 
gällande erfarenhetsgrad men inom prisavvikelse anser vi kan beror på då en individ ska 
prissätta ett objekt, så är det så många fler faktorer som spelar roll. Mycket handlar om 
ens personliga smak och därmed vilka attribut som individen kan tänka sig att betala extra 
för. Vilket även stämmer överens med det Erickson & Johansson (1985, s. 195) menar 
på, att olika attribut som faller en individ i smaken kan trigga individen till att vilja betala 
mer och ens prisuppfattning blir därmed påverkad. Då en individ ska avgöra sin grad av 
erfarenhet blir det mer av en reflektion av vad man själv besitter och då vi anser att samt-
liga experimentdeltagare är homogena är det inte en tillfällighet att resultatet blir det-
samma för de båda grupperna. 
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Medelvärdet för deltagarnas erfarenhet för de för- samt nackdelar som de angivit för de 
fyra objekten sträckte sig från 2.6 till 4.0 utifrån en skala på 1 till 5. Vad vi ser är att 
medelvärdena hamnat kring mitten av skalan vilket kan betyda att frågan i sig var kom-
plex och att deltagarna då placerat sig i mitten av skalan för att de helt enkelt inte vet. Här 
riktar vi istället kritik till oss själva då utformandet av frågan bör ha designats på ett annat, 
mer lättbegripligt sätt, till exempel att vi borde skrivit ut en definition av begreppet 
erfarenhet. Vi antog inledningsvis att erfarenhetsgraden skulle få ett högre värde då de 
angivna för- och nackdelar enligt oss inte är några ovanliga företeelser. Om vi till exempel 
ser till Objekt 3 och de negativa egenskaperna för Textgruppen, som hade det lägsta 
medelvärdet på 2.6. De nackdelar som angavs här var; liten lägenhet, fransk balkong, litet 
kök, ingen diskmaskin, lite förvaringsmöjligheter, lite fönster samt tråkig planlösning. 
Utifrån svaren som uppgavs får vi känslan av att de har erfarenhet eller kunskap men 
utifrån erfarenhetsskalan har de placerat sig själv som om att de har en låg erfarenhet. I 
och med detta anser vi att de inte förstått innebörden av frågan vilket resulterat i att vi 
inte fått den respons vi hoppats på, därav kommer ingen analys av dessa medelvärden att 
göras. 
 
Om man ser till att vi ej ansåg den öppna frågan om för- och nackdelar som direkt intres-
sant initialt, som vi nämnde ovan, så ansåg vi den mer viktig ju längre studien fortskred 
och har kunnat sammanställa frekvensen av de svar som angavs. De mönster som vi sett 
är att deltagarna i samtliga objekt har uttryckt sig om de ansett området och läget som 
positivt respektive negativt. Detta ser vi inte som en tillfällighet då de i den så kallade 
rangordningsfrågan angett område som den mest eller näst viktigaste när det kommer till 
val av bostad. Att området är av stor vikt är ingen nyhet, vi människor i allmänhet tenderar 
till att vilja bo centralt då det kan anses som praktiskt och bekvämt då närheten till det 
mesta värderas högt. Detta ger också en effekt på bostadspriser samt bostadsköer vilket 
vi såg inledningsvis då 556 000 vid årets början stod i bostadskö i Stockholm, vilket är 
mer än en tjugondel av Sveriges befolkning.  
 
Vi kan även utröna att deltagarna generellt önskar bostäder som är nyproducerade. Detta 
kan ses som en statussymbol då denna generation, Generation Y, har ett stort behov av 
materialism (Giovannini et al., 2015, s. 23). Vad som även skulle kunna vara orsaken till 
vårt resultat är att när man väl ska lägga ut miljonbelopp på en bostad så tar man reda på 
vad som finns tillgängligt på marknaden. Om valet står mellan en befintlig bostad och en 
nyproduktion så vill man ha något som är nytt. Vilket även i detta fall skulle kunna kopp-
las ihop med, nationalekonomiska rationalitets definitionen på att individen nytto-
maximerar, att den anser sig få mer för pengarna om bostaden är ny. 
 
Ljus, öppen, fräsch och luftig är ord som är återkommande och något som deltagarna 
efterfrågar. Dessa egenskaper är inte direkt något fysiskt man kan ta på utan en känsla 
som man får via externa intryck som till exempel kan uppstå när man går på en 
bostadsrättsvisning. Känslor är något som är återkommande i vår teoretiska referensram, 
kapitel 3, och som flertalet teoretiker anser kan påverka våra beslut. Bland annat Bechara 
& Damasio (2005, s. 339) anser att känslor fyller en viktig och central del i vårt beslutsfat-
tande då externa intryck framkallar olika typer av känslor såsom ångest, avsky men även 
positiva känslor varav dessa både kan hjälpa eller stjälpa individen i beslutsfattande 
situationer. Ljus, öppen, fräsch och luftig ser vi även har varit en ihållande trend de sen-
aste åren och när det kommer till nyproduktion så byggs övervägande majoritet med öp-
pen planlösning. Vi ser det inte som en slump att byggherrarna har anpassat sig till vad 
marknaden efterfrågar. Men vi kan även vända på det och se det som att byggherrarna har 
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påverkat vårt tycke och smak i den mening att de i sin tur tjänar väsentligt mycket mer 
pengar på att nyttomaximera boytan genom att bygga med öppen planlösning. 
 
När vi granskat Textgruppens svar ser vi att i samtliga objekt har deltagare angivit 
månadsavgiften antingen som något positivt eller negativt vilket beror på att de har blivit 
presenterad denna information till skillnad från Bildgruppen. Vad både Juslin et al. (2003) 
samt Jung & Kim (2016) säger är att ju mer information individen har vid ett köpbeslut 
desto lättare är det att åstadkomma ett rationellt beslut. Detta kan vi koppla samman med 
det vi såg i avsnittet ovan, 5.3, där Textgruppen som har presenterats mer information 
även har mindre avvikelser i pris. Vi anser precis som både Juslin et. al samt Jung & Kim, 
att ju mer information en individ har inför ett kommande köp desto mer rationellt blir 
köpbeslutet, vilket även vårt resultat konfirmerar.  
 
Något som vi författare reflekterade över när vi granskade för- och nackdelarna var i 
Objekt 3, som är det enda objektet utan uteplats. Där har flertalet deltagare angett att de 
ser det som negativt att lägenheten endast har fransk balkong vilket var den egenskap som 
deltagarna ansåg genomgående var minst viktig när de skulle rangordna de sex egenskap-
erna i den så kallade rangordningsfrågan, att bostaden har uteplats. Som vi ser det så har 
deltagarna en initial tanke om vad de anser att de tycker och känner men när de sedan 
presenteras information så påverkas de av denna. Detta anser vi har med de känslor som 
uppstått när ny information presenterats, att deltagarna då fått känslan av att de visst vill 
ha en uteplats. Bechara & Damasio (2005) uppger att det är lite forskat inom begreppet 
känslor om vad som ingår i dessa eller inte men att känslor som uppstår i olika situationer 
har stor påverkan på våra beslut. Varför deltagarna till viss mån ändrar sig angående ute-
plats kan även ha att göra med att de faktiskt inte vet vad de efterfrågar utan att de utefter 
experimentets gång får en känsla av vad de faktiskt skulle vilja ha eller inte. I en faktisk 
köpsituation skulle detta kunna betyda att generationen handlar impulsivt utefter vad de 
känner att de behöver för stunden och inte reflekterar över vad deras val får för 
konsekvenser. 
 
Vad vi kan utläsa från de öppna frågorna är vad deltagarna generellt önskar sig i en bostad 
genom att se till frekvensen av svar. Sammanfattningsvis kan vi se att de efterfrågar bostä-
der som är nyproducerade, ljus och fräsch, öppen planlösning, bra förvaringsmöjligheter 
och med en låg månadsavgift. När det kommer till område som bostaden är belägen öns-
kas ett centralt läge eller närhet till ens dagliga aktivitet som i detta fall är universitetet, 
vilket vi även såg var högt rankat i rangordningsfrågan. Deltagarna vill helst inte bo på 
bottenplan och lägenheter med renoveringsbehov är heller inget som prioriteras.  
 
6.4	Skillnader	i	ålder 
Genomgående i analysen har vi analyserat utifrån de två experimentgrupperna. Ur 
analyssynpunkt såg vi det även intressant att se om det skiljer sig något mellan åldrarna i 
vår urvalsram. Som nämnt i empirin valde vi att dela in åldrarna i två grupper, Grupp 1 
som innefattar åldrarna 22–24 år och Grupp 2 som innefattar åldrarna 25–27 år. Vad vi 
fann i det oberoende t-testet på Objekt 1 var att det finns signifikant skillnad angående 
avvikelse i pris mellan de två åldersgrupperna. I de ytterligare tre objekten kunde vi se 
små men ej signifikanta skillnader där vi kunde utröna ett återkommande mönster där 
Grupp 1, den yngre åldersgruppen, har ett högre medelvärde i prisavvikelse än vad Grupp 
2 har. Anledningen till att Grupp 1 har ett högre medelvärde i prisavvikelse kan bero på 
att de är yngre och därför inte lika stor kunskap som de lite äldre, då de har generellt sett 
även studerat några fler terminer än de som är yngre. Trots att alla är i vår urvalsram är 
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oerfarna då det gäller köp av bostad kan de som är äldre i vår urvalsram ha vänner som 
köpt eller sålt sin bostad och därifrån fått sig en viss typ av erfarenhet. I de yngre åldrarna 
i vår urvalsram, det vill säga 22–24, är det inte lika vanligt att personer i ens omgivning 
köpt eller sålt sin bostad och därmed är erfarenhetsgraden något lägre för Grupp 1.  
 
En ytterligare anledning till att de äldre har mindre prisavvikelse kan bero på att de snart 
avslutar sin utbildning och därför börjat intressera sig av att ta sig in på bostadsmark-
naden. Detta i sin tur bidrar till att de börjar hålla sig mer uppdaterade om marknadens 
prisbild av bostadsrätter. Vi såg även inledningsvis att 90 procent av den svenska befolk-
ningen vill äga sitt boende men att enbart 65 procent gör det, tyder på att det inte är någon 
tillfällighet att Grupp 2, som vi anser snart går ut skolan, har en bättre uppfattning av 
bostadspriserna då det mest troligt har en önskan enligt statistik att äga sitt egna boende.  
 
I det oberoende t-test där vi undersökte om det fanns någon signifikant skillnad mellan 
åldersgrupperna angående grad av erfarenhet på de för- och nackdelar de ser hos de olika 
objekten finns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Vi kunde dock utröna små 
skillnader mellan åldersgrupperna med hjälp av de presenterade medelvärdena, där Grupp 
1 har högre medelvärde då det gäller grad av erfarenhet än vad Grupp 2 har. Detta är ett 
återkommande mönster i samtliga objekt. Vad vi finner som ett intressant fynd är att de 
yngre anser sig besitta en högre grad av erfarenhet än de som är äldre. Av detta går det 
därför att dra slutsatsen att alla 90-talister inte går att dra över en och samma kam. Det 
som generaliserar Generation Y är att de besitter en individuell utvecklingsoptimism samt 
att de har en hög nivå av självkänsla och självförtroende (Giovannini et al., 2015, s. 23; 
Parment, 2008, s. 22–23). Den yngre delen av vår urvalsram vilket tillhör mittenskiktet 
av 90-talister innebär då att de kan besitta en högre grad av dessa generaliserbara egen-
skaper som generationen har. Generation Y, som presenterades i avsnitt 3.6, anses även 
vara optimistisk generation som har tron på att de klara av det mesta i sina liv. Vilket då 
kan innebära att trots de inte har någon erfarenhet, via sin optimism anser sig klara av 
komplexa uppgifter där erfarenhet och kompetens egentligen erfordras. I ett 
konsumtionssammanhang innebär detta att Generation Y anser sig besitta den grad av 
erfarenhet som situationen kräver, på grund av deras höga självförtroende, självkänsla 
och optimism, fast de egentligen inte besitter denna kompetens. En ytterligare aspekt till 
att Grupp 1 anser sig besitta en högre grad av erfarenhet skulle kunna vara att de mer 
nyligen flyttat hemifrån och därmed gått igenom flyttprocessen och då mer reflekterat 
över boendet och det som hör därtill.  
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7. Slutsats	 
 
7.1	Studiens	slutsatser 
I denna del av uppsatsen kommer vi återknyta till studiens problemformulering och syfte 
för att ge en återblick av vad studien ämnat undersöka. Därefter kommer de slutsatser vi 
kommit fram till att redogöras för att till slut besvara studiens syfte. Vidare kommer vi 
presentera de teoretiskt och praktiskt bidrag som studien bidragit med samt förslag till 
fortsatt forskning.  
       
Studiens problemformulering kan ses som kärnan i detta arbete och lyder som följande: 
 

Hur rationella är unga konsumenter vid bostadsköp? 
 

 
I följande stycken kommer vår problemformulering att besvaras. Syftet med denna 
experimentella studie var att undersöka Generation Y’s rationalitet vid köp av 
bostadsrätt. Detta har undersökts genom att individer fått bearbeta information antingen 
via bild eller text där vi sedan mätt och undersökt det resultat som individen kommit 
fram till. Syftet i sin tur ämnar fylla det forskningsgap som har identifierats i avsnitt 1.3. 
För att kunna besvara vår problem-formulering samt syfte har vi fördjupat oss i teorier 
som framförallt berör rationalitet men även Generation Y, känslor och prisuppfattning. 
Den teoretiska referensramen har givit oss en kunskapsbas som har gett oss en förståelse 
gällande individens kognitiva process vid beslutsfattande, generella karakteristiska drag 
för Generation Y, hur känslor kan påverka individens beslutsfattande samt hur olika 
attribut kan påverka individens prisuppfattning.  
 
Utifrån studiens resultat kan vi se att det finns vissa skillnader mellan experimentgrup-
perna utifrån de två presentationsformerna bild och text när det kommer till bearbetning 
av information som slutligen leder till ett beslut. Då vi enbart i ett av våra oberoende t-
test fann en signifikant skillnad mellan grupperna går det därför inte att dra några större 
paralleller mellan vilken av de två presentationsformerna som genererar det mest ration-
ella beslutet. Där vi ej funnit signifikanta skillnader har vi dock hittat återkommande 
mönster vilket tyder på att presentationsformen har en viss påverkan på individens 
informationsbearbetning samt beslutsfattande. Gällande prisavvikelse fanns det signifi-
kant skillnad i ett av objekten och i de tre resterande fann vi ett återkommande mönster. 
Då de som fått text som presentationsform har en mindre avvikelse i pris då de fått mer 
omfattande information och därmed lättare kunnat identifiera och utvärdera den tillgäng-
liga informationen. Vi finner därmed svag koppling för att de som får text som 
presentationsform i större utsträckning använder sig av CAM. De som fått bild som 
presentationsform har större prisavvikelse och därmed svårare att identifiera och utvär-
dera den tillgängliga informationen. Vad som avgör Bildgruppens beslut anser vi beror 
på det helhetsintryck en bild medför. Då bild inte genererar samma omfattande informat-
ion som en text, tenderar individen till att använd intuitionen och det automatiska vilket 
till största del baserar sig på tidigare situationer och de känslor som då infunnit sig, vilket 
tyder på att de i större utsträckning använder sig av EBM. Resultaten pekar därmed mot 
att deltagarna i Textgruppen tar ett mer rationellt beslut än de i Bildgruppen, vilket även 
tidigare studier visat. Dock anser vi, utifrån deltagarnas resultat, att även de i Textgruppen 
influeras av känslor, då de rangordnat egenskapen Positiv känsla högre än Bildgruppen. 
Detta utifrån att vi skildrat objektsbeskrivningarna i positiv bemärkelse vilket tyder på att 
presentationsformen i sig inte avgör utan det är innehållet i presentationsformen. Detta 
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anser vi är bevis för att konsumenters rationella beslut också kan grunda sig i emotionella 
överväganden vilket skulle kunna sägas vara något som vi skulle vilja kalla för emotionell 
rationalitet. 
 
Vidare anser vi att rationalitetsteorierna antyder att individen är irrationell då den påver-
kas av sina känslor. Dock ser vi i generationsforskningen att Generation Y involverar 
känslor i större utsträckning vid beslutsfattande än tidigare generationer, vilket vi även 
anser att våra resultat visar på. I och med detta menar vi att de befintliga teorierna inom 
rationalitetsforskningen behöver utvidgas där det emotionella bör få en mer omfattande 
roll. 
 
Vi anser att man bör omvärdera betydelsen av känslor i köpbeslut då beslut baserade på 
känslor inte nödvändigtvis behöver vara sämre eller mindre rationella än de beslut som 
tas utifrån egenskaps eller nyttoöverväganden. 
 
För att knyta an till vår problemformulering; Hur rationella är unga konsumenter vid 
bostadsköp? Våra resultat pekar på att presentationsformen text genererar ett mer 
rationellt beslut än bild. Dock vore en kombination av bild och text det ultimata. Då vi 
anser att känslor spelar en stor roll vid rationella beslut hos 90-talister oavsett 
presentationsform skulle vi vilja benämna dessa beslut som emotionellt rationellt beslut.   
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Figur 4: Återkoppling till författarnas egen modell 

Figuren	ämnar	främst	visa	att	studiens	slutsatser	klargör	att	EBM	har	en	svag	koppling	till	Bild,	därav	
färgen	gul	på	strecket.	Fortsättningsvis	finner	vi	inga	bevis	på	att	bild	genererar	ett	mer	rationellt	beslut	
än	text,	därav	färgen	röd,	dock	att	emotionellt	rationella	beslut	kan	tas.	Tidigare	forskning	finner	svag	
koppling	mellan	CAM	och	Text	vilket	denna	studies	resultat	tillika	pekar	på.	Vi	finner	svag	koppling	
mellan	att	informationsbearbetning	av	Text	genererar	ett	mer	rationellt	beslut	än	Bild,	alternativt	att	de	
tar	ett	emotionellt	rationellt	beslut.	Detta	då	vi	anser	att	känslor	i	viss	utsträckning	påverkar	
informationsbearbetningsprocessen	CAM	vilket	inte	har	inkluderats	i	tidigare	forskning.	 
 
 
7.2	Teoretiskt	bidrag 
Det teoretiska bidraget för studien ligger i en ytterligare kartläggning av 90-talister 
konsumentbeteende. Utifrån vad vi fann i vårt forskningsgap, avsnitt 1.3, anser vi att stu-
dien bidrar till en ökad förståelse kring förstagångsköpare vid bostadsköp och hur deras 
val ser ut. Vidare anser vi att studien bidragit till en ökad förståelse kring 
universitetsstudenters marketplace-beteende i relation till komplexa och dyra varor, vilket 
även det var ett identifierat gap i avsnitt 1.3, då samtliga experimentdeltagare är studenter 
vid Umeå universitet.  
 
Parment (2008, s. 22–23) hävdar att den generationsforskning som gjorts på Generation 
Y, personer födda mellan på 80- och 90-talet, är bristfällig då den i störst mån har gjorts 
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på 80-talister. Genom vår studie bidrar vi till en ökad förståelse kring hur den senare delen 
av Generation Y bearbetar information samt tar beslut. Vi styrker till viss del Parments 
argumentation kring hur denna generation tenderar till att konsumera mer emotionellt än 
rationellt, då vi anser att de skulle kunna basera sitt beslut utifrån vad vi skulle vilja kalla 
emotionell rationalitet. Detta innebär att konsumenten inte behöver vara antingen ration-
ell eller emotionell utan att individen kan ta emotionellt rationella beslut då 90-talister i 
större utsträckning inkluderar känslor i sina köpbeslut oavsett hur information presente-
ras. Därmed anser vi att studien har bidragit till att utöka den befintliga rationalitetsforsk-
ningen samt ökat förståelsen för konsumenters kognition. 
 
7.3	Praktiskt	bidrag 
Det praktiska bidrag som vi anser att vår studie har resulterat i är framförallt hur 90-
talister påverkas av presentationsformerna bild och text. Då bild i ett konsumentbete-
endesammanhang kan generera att konsumenten handlar intuitivt då känslor i större 
utsträckning påverkar individens handlande. Vi har även sett att där individen presenteras 
mer omfattande information tenderar att ta ett mer rationellt beslut. Detta i sin tur är bland 
annat värdefullt ur ett marknadsföringsperspektiv. I och med detta menar vi inte att stu-
dien resultat ska användas i den meningen att lura konsumenten utan hur man istället ska 
vägleda och hjälpa konsumenten framförallt när det kommer till dyra och komplexa köp.  
 
Vi har även förstått att känslor i sig väger tungt när 90-talister tar beslut gällande 
bostadsrätter, vilket även kan appliceras på andra dyra komplexa köp, då de tenderar till 
att vara emotionellt rationell i konsumtionssammanhang. Vi anser därför att aktörer på 
marknaden som erbjuder komplexa och dyra köp bör beakta 90-talisters behov av inte 
bara varan i sig utan att kringtjänster och det totala servicepaketet ska vara tillfredsstäl-
lande i den bemärkelsen att frambringa positiva känslor. 
 
Studien har även visat på de egenskaper 90-talister efterfrågar när det kommer till val av 
bostad vilket även detta är användbart ur ett marknadsföringsperspektiv men även prak-
tisk information för dem som upprättar nya bostäder eller renoverar befintliga i avsikt att 
sälja vidare, stylister, inredare, fastighetsmäklare etcetera. 
 
7.4	Förslag	till	fortsatt	forskning	 
Då denna studie försökt skildra verkligheten i största mån har vi använt oss av 
bostadsrättsbeskrivningar som gestaltat objekten i en positiv bemärkelse. Vilket är den 
version av bostaden mäklare skildrar i sin marknadsföring. Vi anser det därför intressant 
att utforma ett experiment där objektsbeskrivningen istället presenteras i korta 
informationsbitar för att experimentdeltagaren ska få bilda sig en egen känsla för objektet 
och därmed se om utfallet blir annorlunda.  
 
Under studiens gång har vi författare fått en större förståelse för hur känslor i större 
utsträckning påverkar våra beslut, än vad som har skildrats i tidigare forskning. Vårt för-
slag till vidare forskning är därför att på ett djupare plan, ta reda på specifikt vilka känslor 
som uppstår inom individen vid ett bostadsköp. Vidare vore en kvalitativ metod, alterna-
tiv en blandning av kvalitativ samt kvantitativ metod användas, för att generera en djupare 
förståelse. Detta skulle även bidra med en teoretisk definition av vad som ingår i känslor.  
 
Då vi i vårt forskningsgap presenterar att vi ej funnit omfattande studier kring 90-talisters 
köpbeteende, vare sig det gäller produkter i dagligvaruhandeln eller komplexa dyra köp, 
anser vi att det här finns ett tomrum att fylla. Då det gäller vår studie vore det intressant 
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att utföra densamma på andra orter i landet. Dock bör objekten bytas ut till aktuella för 
orten då prisbilden skiftar markant beroende på vart man befinner sig i vårt avlånga land.  
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8.	Etiska	och	samhälleliga	aspekter 
 
8.1	Etiska	aspekter 
Vid forskning så måste man som inom många andra delar av samhället ta ställning till de 
etiska principer, regler och riktlinjer som finns för att försäkra sig om att arbete gått rätt 
till samt att de människor som inkluderas i studien behandlas på ett rättsenligt vis. Etik 
handlar i grunden om vad vi människor kan göra och inte göra mot varandra, det innebär 
därför att all verksamhet där vi människor påverkar varandra direkt eller indirekt ger 
anledningen till etiska frågor. Ett exempel kan vara att deltagarna i studien utsätts för 
etiskt oacceptabel påverkan i form av närgående eller intima frågor eller att deltagaren i 
efterhand känner att den delat med sig av för mycket information och gjort bort sig. 
Vetenskapsrådet har därför utformat vissa vetenskapsetiska principer och regler som ska 
följas inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Johannessen & Tufte, 
2010, s. 59,60,61) 
 
Nedan kommer en kort beskrivning om samtliga principer och regler samt hur vi valt att 
behandla dessa i vår studie.  
 
Informationskravet innebär att forskaren måste informera uppgiftslämnarna och under-
sökningsdeltagarna om deras uppgift i studien samt vilka villkor som gäller. Det är viktigt 
att upplysa om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. I 
förhandsinformationen ska den projektansvariges namn och institutionsanknytning anges 
för att på så sätt underlätta kontakten med den ansvarige. Det är även viktigt att ange 
undersökningens syfte och en beskrivning på undersökningen i stora drag. (Johannessen 
& Tufte, 2010, s. 62)  
 
I vår experimentella studie ombads alla deltagare att läsa inledningstexten i den bifogade 
enkät där vi presenterade syftet med insamlingen, vilket är till vårt examensarbete. De 
blev även informerade om att de har rätt att avbryta när de vill samt att deltagandet är 
anonymt. En beskrivning av undersökningen presenterades i stora drag, att de initialt 
kommer att få besvara bakgrundsfrågor och därefter bli presenterad fyra objekt antingen 
i bild eller skrift som informationskälla. Därefter bli ombedda att svara på ett fåtal frågor 
samt prissätta vardera objekt. Då vi hela tiden var närvarande i undersökningen ansåg vi 
det ej som nödvändigt att skriva kontaktuppgifter i inledningstexten av enkäten, då de 
direkt kan fråga oss om eventuella funderingar. Vi angav dock våra kontaktuppgifter i 
ansöknings-mailet som vi skickade för få tag i deltagare. Vi anser därmed att 
informationskravet är uppfyllt.  
 
Samtyckeskravet innebär att det är deltagaren som bestämmer om den vill medverka i 
studien eller inte vilket innebär att ett samtycke måste lämnas till att vilja delta i studien. 
I vissa fall bör ett samtycke hämtas från föräldrar/vårdnadshavare om studien ämnar att 
undersöka individer som är under 15 år. Det är även viktigt att deltagandet sker på 
deltagarens villkor samt att den utan några påföljder kan välja att avbryta sin medverkan. 
(Johannessen & Tufte, 2010, s. 62) 
 
I vår studie har deltagarna själva fått ta ställning om de vill delta eller inte via de mail 
som skickats ut i samband med sökandet av experimentdeltagare. Om de inte velat delta, 
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så har de därmed valt att inte svara på mailet. Vi anser även att vi fått ett ytterligare sam-
tycke från deltagarna då de som valt att svara på mailet även dykt upp till experiment 
tillfället. Vi anser därmed att samtyckeskravet är uppfyllt. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter som rör deltagarna ska ges största 
möjliga konfidentialitet, det är viktigt att obehöriga inte kan ta del av dessa. Detta leder 
därmed till tystnadsplikt för samtliga som använder sig av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda individer. Det är även viktigt att de uppgifter som framkommer inte kan avläsas 
på ett sådant sätt att enskilda individer kan identifieras av utomstående. (Johannessen & 
Tufte, 2010, s. 62)  
 
I vår studie har inga känsliga uppgifter lämnats från deltagarna mer än kön, ålder, om de 
studerar, i så fall vilken termin de är inne på, vilken inriktning de studerar samt om de 
äger eller har ägt sitt boende. De inkomna uppgifterna har enbart behandlats av oss förfat-
tare samt att svaren inte går att koppla till en specifik individ. Då de varken uppgett sitt 
namn samt vi inte vet något om deltagarna sedan innan, till exempel vilken inriktning 
som de studerar eller vilken termin de är inne på. Vi anser därmed att konfidentialitetskra-
vet är uppfyllt.  
 
Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om de enskilda individerna endast 
får användas till den ämnade studien. Uppgifterna får därmed inte användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Insamlade personuppgifter 
för forskningsändamål får inte heller användas för beslut eller åtgärder som berör den 
enskilde individen, som till exempel vård eller tvångsintag, förutom efter särskilt medgi-
vande av den berörda. (Johannessen & Tufte, 2010, s. 63)  
 
De personuppgifter som vi fick av Ladok-enheten innehållande urvalets namn samt 
mailadresser kastades efter att datainsamlingen var slutförd för att försäkra oss om att de 
inte ska hamna i orätta händer. Resultaten från denna studie kommer enbart att användas 
för detta examensarbete vilket vi även informerat deltagarna om i den inledande texten 
av enkäten. Vi anser därmed att nyttjandekravet är uppfyllt.  
   
8.2	Samhälleliga	aspekter 
Under studiens gång har vi ämnat att följde de etiska riktlinjer som finns samt reflekterat 
och försökt uppmärksamma de etiska situationer som kan uppstå i samband med 
genomförandet av en studie. Vi anser detta som en viktig del då studien inte får äventyra 
deltagarna som valt att delta eller de som på något sätt är inblandade i vår studie. 
 
Ett exempel på etisk ståndpunkt, som kan ha haft en påverkan på studien, är om deltagarna 
känt sig obekväm med att svara på frågorna som ställdes under experimentgenomföran-
det. Något som vi lade märke till var att vissa deltagare blivit generade över att prissätta 
objekten av den anledningen att de inte vill avvika mycket från utgångspriset. Vi har 
uppfattat detta som en rädsla över att ha fel, vilket för vissa individer kan vara känsligt 
då de inte vill skilja sig från mängden. 
 
Varken i vårt mailutskick eller i inledningstexten av enkäten har vi angett att det specifikt 
är rationalitet/irrationalitet som vi mäter i denna studie. Endast att det är ett experiment 
som berör prissättning av bostäder. Frågan vi ställer oss är om vi handlat moraliskt rätt 
genom att inte skriva ut vad det faktiska syftet är med experimentet. Anledningen till vi 
inte valt att skriva ut syftet var för att prestige kan uppstå och därmed att deltagarna inte 
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svarar sanningsenligt. Framförallt i de frågor där deltagarna ombads att rangordna egen-
skaper och grad av erfarenhet. Då vi där anser att de skulle kunnat ha svarat annorlunda 
ifall vi presenterat studiens syfte, vilket hade lett till att studiens resultat blivit missvi-
sande. Vi ville därmed att experimentdeltagarna skulle vara naiva inför experimentet och 
svara så sanningsenligt som möjligt. 
 
Då studien finner svaga bevis på att mer korrekta beslut tas då individen har tillgång till 
mer information, vilket även tidigare forskning påvisar, kan detta appliceras på samtliga 
marknader i bland annat sälj- och marknadsföringssyfte. Vi anser att företag bör handskas 
med denna informationen på ett moraliskt och etiskt korrekt sätt i syfte att informera och 
vägleda kunden och inte i avsikt att lura konsumenten till ökad konsumtion. Ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv är samhället i stort uppbyggt på utbud och efterfrågan men 
vad som där inte tas i beaktning är den stora miljöfrågan. Företag bör därmed ta sitt ansvar 
i att informera kunden om dess miljömässiga påverkan för att på så sätt vägleda 
konsumenten i att både ta ett rationellt och miljömässigt beslut.  
 
Vi har under studiens genomförande insett att känslor påverkar individens beslut i större 
omfattning än vad tidigare forskning visat därav har vi författare myntat ett nytt begrepp 
emotionell rationalitet. Detta betyder att konsumentbeslut i allmänhet inkluderar känslor 
vilket vi anser påverkar alla typer av marknader. Exempel på detta kan vara att konsumen-
ten efterfrågar service i allt större utsträckning. Att varan i sig inte får lika stor fokus utan 
att konsumenten efterfrågar en positiv känsla genom hela service-/tjänsteerbjudandet. 
Vilket vi författare anser att så redan är fallet men att det i framtiden kommer att bli ännu 
tydligare.  



 

	
	

72	

9.	Sanningskriterierna		
I denna avslutande del av studien kommer vi att redogöra för de sanningskriterier som 
en studie måste ta hänsyn till vilket är dess reliabilitet, validitet samt replikerbarhet. 
Detta för att belysa viktiga aspekter för den kritiska granskningen samt för att öka studi-
ens kvalitet men framförallt studiens tillförlitlighet och giltighet. 
 
9.1	Reliabilitet 
Reliabilitet innebär huruvida resultaten av studien skulle bli desamma om undersök-
ningen genomfördes på nytt, eller om de har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 
faktorer (Bryman, 2011, s. 49). Om en studie indikerar på hög reliabilitet kommer studi-
ens resultat inte påverkas nämnvärt av dessa slumpmässiga eller tillfälliga faktorer. Detta 
går även i linje med det positivistiska synsättet att forskaren ska kunna bytas ut och 
resultaten blir desamma (Patel & Davidsson, 2011, s. 27). Reliabilitet blir oftast aktuellt 
i kvantitativa studier, då författaren är intresserad av huruvida ett mått är stabilt eller inte 
(Bryman, 2011, s. 49). Johansson Lindfors hävdar att beroende på hur datainsamlingen 
genomförts påverkar det studiens reliabilitet (1993, s. 110). Vi anser därmed att om en 
liknande studie genomföras vid ett senare tillfälle skulle resultaten bli likvärdiga. Detta 
då generationen i stora drag har samma typ av minnesbank samt utifrån de teorier som vi 
använt i vår teoretiska referensram, finner vi där bevis för att individen bearbetar 
information på samma sätt oavsett individ och beslutssituation. Vad vi anser kan påverka 
individen vid liknande studier är om det skulle ske makroekonomiska förändringar, vilket 
resulterar i att situationen ej är densamma. Vi anser därför att reliabiliteten för studien är 
hög. 
      
Interbedömarreliabilitet är en ytterligare aspekt som behövs ha i åtanke gällande 
reliabiliteten. Vad den fokuserar på är huruvida två eller fler observatörer bedömer olika 
situationer på liknande sätt (Bryman, 2011, s. 160). Eftersom vi använt oss av en kvantita-
tiv metod med ett positivistiskt synsätt, betonar det studiens objektivitet i den data som 
samlats in och tolkats. Detta har därför medfört en minskad risk för att studiens data kun-
nat bli tolkad på olika sätt då de mätbara värdena endast kunnat utläsas på ett och samma 
sätt. Som nämnt i avsnitt 2.3.2 har vi författare försökt hålla oss så objektiva som möjligt 
men det är svårt att vara helt värderingsfri, vilket kan påverka resultatet vid en eventuell 
upprepning av studien. Men då vi tydligt beskrivit tillvägagångssättet av studiens bearbet-
ning anser vi studien har en hög interbedömarreliabilitet. En ytterligare faktor som har 
bidragit till en hög interbedömarreliabilitet är att vi hållit en hög signifikansnivå på 95 
procent, vilket resulterat i en försiktig inställning till de resultat som studien genererat. 
    
9.2	Validitet 
Validitet är en viktig aspekt vid kvantitativa studier och kan delas in i fyra så kallade 
undergrupper; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet 
(Bryman, 2011, s. 50–51).  
 
Begreppsvaliditet används till största del inom kvantitativa studier och innebär huruvida 
ett begrepp verkligen mäter det som skall mätas (Bryman, 2011, s. 50). Begreppsvaliditet 
hänger samman med reliabilitet, som presenterats ovan innebär reliabilitet huruvida 
resultaten från undersökningen blir desamma om undersökningen genomförs på nytt 
(Bryman, 2011, s. 49), vilket då innebär att om frågan/måttet visar på låg reliabilitet inne-
bär det att även låg begreppsvaliditeten. Detta då den inte kan mäta det den avser att mäta 
ifall resultatet blir annat vid en ny undersökning. Bedömningen av begreppsvaliditet 
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förutsätter således att måttet är reliabelt (Bryman, 2011, s. 50). Då vi avser att undersöka 
om 90-talister är rationella vid bostadsrättsköp, inleddes vår litteratursökning med att 
sätta oss in i begreppet rationalitet. Vi fann ansenlig mängd forskning kring området där 
vi strukturerade upp studierna i kronologisk ordning för att utröna hur begreppet utveck-
lats över tid. Vi vill även tillägga att vår handledare, Anna-Carin Nordvall, väglett oss för 
att klargöra vissa teorier då flertalet är komplicerade och vi själva inte besitter någon 
förförståelse av rationalitetsforskningen samt att Anna-Carin själv har forskat inom 
ämnesområdet. Vårt experiment bygger på den senaste teorin inom rationalitetsforsk-
ningen, The multiple-cue judgement, vilket vi därmed anser uppfyller kriteriet validitet, 
närmare bestämt begreppsvaliditet. 
 
Intern validitet redogöra olika former av kausalitet, så kallade orsakssamband (Bryman, 
2011, s. 50). Detta förklarar huruvida en slutsats inkluderar ett orsakssamband mellan två 
eller flera variabler samt om ett kausalt förhållande mellan dessa variabler är hållbart eller 
ej, det vill säga att inte en annan faktor ger upphov till ett påhittat orsaksförhållande 
(Bryman, 2011, s. 50). Då man diskuterar kausalitetsfrågor brukar man kalla den faktor 
som utövar ett kausalt inflytande för den oberoende variabeln och effekten av denna för 
den beroende variabeln (Bryman, 2011, s. 50–50). I vårt fall utgör bostadsrättsköp den 
oberoende variabeln och rationalitet den beroende variabeln. Då vi manipulerat 
ytterligare variabler för de båda grupperna i form av att Grupp 1 endast presenterats 
information via bilder och Grupp 2 i form av text har vi kunnat konstaterat att den 
oberoende variabeln har ett svagt inflytande på den beroende variabeln.  
 
Den externa validiteten innebär om resultatet från undersökningen kan generaliseras på 
den representativa populationen (Bryman, 2011. s. 51). Således är urvalsprocessens till-
vägagångssätt avgörande för att välja ut representativa individer för populationen (Bry-
man, 2011, s. 51). I vårt fall har vi använt oss av ett sannolikhetsurval, så kallat 
slumpmässigt urval, då det anses vara bästa urvalet för att kunna generalisera resultatet 
till den representativa populationen, läs mer i avsnitt 4.1. Då tidigare studier även påvisar 
att vi individer bearbetar information på samma sätt, det vill säga att våra hjärnor inte 
skiljer sig åt, anser vi att de resultat som studien medfört går att generalisera på generat-
ionen.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 51) innefattar den ekologiska validiteten huruvida de resultat 
man får fram genom samhällsvetenskaplig forskning kan omsättas och antas gälla i 
människans naturliga miljö. I vårt fall kan den ekologiska validiteten påverkats då vi ut-
fört ett laboratorieexperiment vilket är en konstlad miljö. Detta då vi även manipulerat 
variabler såsom att hälften av deltagarna fått information via bild och den andra halvan 
via text samt att vi valt ut specifika objekt och vilken information som ska presenteras 
etcetera.  
    
8.3	Replikerbarhet 
Replikerbarhet innebär huruvida det går att genomföra en likadan studie vid ett senare 
tillfälle (Bryman, 2011, s. 49). För att detta ska vara möjligt krävs det att författaren är 
mycket tydlig i sitt beskrivande av tillvägagångssättet (Bryman, 2011, s. 49). Detta är 
något som vi författare försökt anamma redan från studiens start. Vi har därmed försökt 
utforma arbetet på ett så deskriptivt sätt som möjligt för att underlätta vid kommande 
replikering av studien. I den teoretiska metoden beskriver vi bland annat studiens veten-
skapliga utgångspunkter, angreppssätt, perspektiv samt hur studiens litteratursökning 
genomförts. Den teoretiska referensramen ger insyn till vilken information vi fått om det 
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valda ämnesområdet, hur vi därefter knyter an den informationen till vår studie samt vad 
vi baserat vår undersökning på. I den praktiska metoden förklaras det bland annat hur 
urvalsprocessen gått till samt vilken forskningsdesign som valts och varför etcetera. 
Därefter har det redogjorts för databearbetning och vilka statistiska tester som utförts. I 
slutet av studien bifogas de två presentationsformerna, bilder och text, som använts i 
experimentet samt den medföljande enkäten. 		  
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Appendix	1:	Enkät	

Experiment	-	Prissättning	av	Bostadsrätter	
	
Först	vill	vi	börja	med	att	tacka	för	att	just	du	vill	medverka	i	vårt	
prissättningsexperiment.	Vi	vill	börja	med	att	informera	att	detta	experiment,	som	är	
en	del	av	vårt	examensarbete,	går	att	avbryta	närhelst	man	känner	för	det,	alla	svar	är	
anonyma	och	medverkan	är	frivillig.	
	
Inledningsvis	kommer	du	att	få	svara	på	några	grundfrågor.	Därefter	kommer	du	att	bli	
presenterad	4	olika	bostadsobjekt,	antingen	i	form	av	bilder	eller	text.	Efter	att	ha	
granskat	ett	objekt	åt	gången	vill	vi	att	du	svarar	på	ett	fåtal	frågor	följt	av	vad	du	tror	
att	utgångspriset	var	satt	till	på	vart	ett	av	de	fyra	objekten.		
	
Samtliga	objekt	som	kommer	att	presenteras	har	legat	ute	till	försäljning	i	Umeå	tätort	
under	mars	månad.	Vi	kommer	även	att	finnas	i	lokalen	under	hela	experimentet	om	
det	skulle	uppstå	några	frågor.	
	
Lycka	till!	
	
//Julia	Vallin	&	Linda	Segerdahl	
	
*Obligatorisk 
	
Del	1		
Vilket	kön	har	du?	*	

� Kvinna	
� Man	
� Annat/vill	inte	svara	

	

Ålder?	Svara	endast	med	siffror	*	
Ditt	svar	_____________________________	
	

Är	du	student?	*	
� Ja	
� Nej	

	

Om	du	är	student,	vilken	termin	är	du	inne	på?	*	
� Jag	är	inte	student	
� Termin	1	
� Termin	2	
� Termin	3	
� Termin	4	
� Termin	5	
� Termin	6	



 

	

� Termin	7	
� Termin	8	
� Har	gått	fler	än	8	terminer	

	

Om	du	är	student	vilken	inriktning	studerar	du?	*	
� Humaniora	
� Medicin	och	vård	
� Juridik	
� Teknik-	och	naturvetenskap	
� Lärare	
� Ekonomi	
� Media	

Övrigt:	____________________________	
	

Hyr	du	eller	äger	du	ditt	nuvarande	boende?	*	
� Hyr	
� Äger	

	

Har	du	ägt	något	av	dina	tidigare	boenden?	*	
� Ja	
� Nej	

	
Vi	vill	nu	att	du	ska	rangordna	de	sex	alternativen	nedan	utifrån	vad	Du	anser	är	
viktigast	vid	val	av	bostad.	1	=	viktigast,	6	=	minst	viktig.	(Vi	vill	att	Du	placerar	endast	
ett	alternativ	på	1:	a	plats,	endast	ett	alternativ	på	2:	a	plats,	osv.)	*	

	



 

	

Del	2	
*Obligatorisk	
Prissättning av objekten 
Du	kommer	nu	att	bli	presenterad	de	fyra	olika	objekt,	ett	åt	gången,	antingen	får	du	
läsa	om	objekten	eller	så	får	du	se	bilder	på	objekten.	Efter	vardera	objekt	kommer	det	
att	ställas	sex	stycken	korta	frågor	såsom	utgångspris,	vad	du	ser	som	för-	samt	
nackdel	med	objektet,	etc.	

Om	något	är	oklart	så	är	det	bara	till	att	fråga.	

Kommer	du	att	bli	presenterad	objekten	i	text	eller	bild?	*	
� Text	
� Bild	

 
Objekt 1 
	
Efter	att	ha	läst/sett	objekt	1	skulle	vi	vilja	be	dig	att	besvara	nedanstående	frågor.	
	

Vilka	utmärkande	fördelar	anser	du	att	denna	lägenheten	har?	*	
Ditt	svar	_______________________________	
	

I	vilken	grad	anser	du	att	din	tidigare	erfarenhet	har	betydelse	för	de	fördelar	du	ser	i	

Objekt	1?	Ange	*	

	
	

Vilka	nackdelar	anser	du	att	denna	lägenheten	har?	*	
Ditt	svar	_________________________________	
	
	
I	vilken	grad	anser	du	att	din	tidigare	erfarenhet	har	betydelse	för	de	nackdelar	du	ser	i	
Objekt	1?	Ange	*	

	
	
	
	
	
	



 

	

Vi	vill	nu	att	du	ska	rangordna	alternativen	nedan	utifrån	vad	du	anser	är	viktigast	vid	
val	av	bostad	efter	att	du	läst	om/sett	Objekt	1.	1	=	viktigast,	6	=	minst	viktig.	(Vi	vill	att	
du	placerar	endast	ett	alternativ	på	1:	a	plats,	ett	alternativ	på	2:	a	plats,	osv.)	*	
	

	
	

Vad	tror	Du	att	utgångspriset	var	satt	till	på	Objekt	1?	(Skriv	ut	hela	talet	i	siffror)	*	
Ditt	svar	_____________________________________	
 
Objekt 2 
	
Efter	att	ha	läst/sett	objekt	2	skulle	vi	vilja	be	dig	att	besvara	nedanstående	frågor.	
	

Vilka	utmärkande	fördelar	anser	du	att	denna	lägenheten	har?	*	
Ditt	svar	_______________________________	
	
	
I	vilken	grad	anser	du	att	din	tidigare	erfarenhet	har	betydelse	för	de	fördelar	du	ser	i	
Objekt	2?	Ange	*	

	
	



 

	

Vilka	nackdelar	anser	du	att	denna	lägenheten	har?	*	
Ditt	svar	_________________________________	
	
	
	
I	vilken	grad	anser	du	att	din	tidigare	erfarenhet	har	betydelse	för	de	nackdelar	du	ser	i	
Objekt	2?	Ange	*	

	
	
	
	

Vi	vill	nu	att	du	ska	rangordna	alternativen	nedan	utifrån	vad	du	anser	är	viktigast	vid	
val	av	bostad	efter	att	du	läst	om/sett	Objekt	2.	1	=	viktigast,	6	=	minst	viktig.	(Vi	vill	att	
du	placerar	endast	ett	alternativ	på	1:	a	plats,	ett	alternativ	på	2:	a	plats,	osv.)	*	
	

	
	

Vad	tror	Du	att	utgångspriset	var	satt	till	på	Objekt	2?	(Skriv	ut	hela	talet	i	siffror)	*	
Ditt	svar	_____________________________________	
 
 
 
 



 

	

Objekt 3 
	
Efter	att	ha	läst/sett	objekt	3	skulle	vi	vilja	be	dig	att	besvara	nedanstående	frågor.	
	
	
Vilka	utmärkande	fördelar	anser	du	att	denna	lägenheten	har?	*	
Ditt	svar	_______________________________	
	
	
I	vilken	grad	anser	du	att	din	tidigare	erfarenhet	har	betydelse	för	de	fördelar	du	ser	i	
Objekt	
3?	Ange	*	

	
	

Vilka	nackdelar	anser	du	att	denna	lägenheten	har?	*	
Ditt	svar	_________________________________	
	
	
I	vilken	grad	anser	du	att	din	tidigare	erfarenhet	har	betydelse	för	de	nackdelar	du	ser	i	
Objekt	3?	Ange	*	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	

Vi	vill	nu	att	du	ska	rangordna	alternativen	nedan	utifrån	vad	du	anser	är	viktigast	vid	
val	av	bostad	efter	att	du	läst	om/sett	Objekt	3.	1	=	viktigast,	6	=	minst	viktig.	(Vi	vill	att	
du	placerar	endast	ett	alternativ	på	1:	a	plats,	ett	alternativ	på	2:	a	plats,	osv.)	*	
	

	
	
	

Vad	tror	Du	att	utgångspriset	var	satt	till	på	Objekt	3?	(Skriv	ut	hela	talet	i	siffror)	*	
Ditt	svar	_____________________________________	
	
	
Objekt 4 
	
Efter	att	ha	läst/sett	objekt	4	skulle	vi	vilja	be	dig	att	besvara	nedanstående	frågor.	
	
Vilka	utmärkande	fördelar	anser	du	att	denna	lägenheten	har?	*	
Ditt	svar	_______________________________	
	
	
I	vilken	grad	anser	du	att	din	tidigare	erfarenhet	har	betydelse	för	de	fördelar	du	ser	i	
Objekt	
4?	Ange	*	

	



 

	

Vilka	nackdelar	anser	du	att	denna	lägenheten	har?	*	
Ditt	svar	_________________________________	
	
	
I	vilken	grad	anser	du	att	din	tidigare	erfarenhet	har	betydelse	för	de	nackdelar	du	ser	i	
Objekt	4?	Ange	*	
	

	
	

	
Vi	vill	nu	att	du	ska	rangordna	alternativen	nedan	utifrån	vad	du	anser	är	viktigast	vid	
val	av	bostad	efter	att	du	läst	om/sett	Objekt	4.	1	=	viktigast,	6	=	minst	viktig.	(Vi	vill	att	
du	placerar	endast	ett	alternativ	på	1:	a	plats,	ett	alternativ	på	2:	a	plats,	osv.)	*	
	

	
	

Vad	tror	Du	att	utgångspriset	var	satt	till	på	Objekt	4?	(Skriv	ut	hela	talet	i	siffror)	*	
Ditt	svar	_____________________________________	
	
 
 
 
 



 

	

Appendix	2:	Bild	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	

	

	
	
	



 

	

	

	
	
	



 

	

	

	
	
	



 

	

	
	
	
	



 

	

	
	
	
	



 

	

	
	
	
	



 

	

	
	
	
	



 

	

	



 

	

	
	
	
	



 

	

	
	
	
	



 

	

	
	 	



 

	

Appendix	3:	Text	

	

	



 

	

	

	
	
	



 

	

	
	
	



 

	

	
	
	



 

	

	
	



 

	

	
	
	



 

	

	
	
	



 

	

	 	



 

	

Appendix	4:	Avvikelser	gentemot	faktiska	utgångspriset	

I tabellen nedan ges en överblick av samtliga deltagares avvikelser gentemot det 
faktiska utgångspriset. Positivt värde = under det faktiska utgångspriset, negativt värde 
= över det faktiska utgångspriset. 
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