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SAMMANFATTNING  

 
Bostadspriserna har kraftigt ökat de senaste åren i stora delar av Sverige. Ökningen av 
bostadspriserna har lett till högre skuldsättning. Något som Riksbanken, Regeringen och 
Finansinspektion ville påverka genom att införa ett utökat amorteringskrav som skulle 
minska den höga skuldsättningen. Kravet infördes den 1 mars 2018 som ledde till ökad 
amortering vid nya lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten för låntagare. Innan 
införandet av kravet målade media upp en bild om att bostadspriserna kommer sjunka 
vilket påverkade bostadsmarknaden och dess priser.  
 
I denna kvalitativa studie undersöks det utökade amorteringskravets påverkan på 
bostadspriserna i Åre och Östersund samt hur priserna kommer påverkas i framtiden. 
Som grund till studien är det fyra intervjuer med mäklare som är verksamma i Åre och 
Östersund.  
 
En förändring på marknaden skedde under hösten år 2017 i Östersund. Det var i 
samband med medias skrivande om amorteringskravet som bostadspriserna sjönk. 
Marknaden i Östersund blev trögare och priserna stannade upp. I Åre skedde 
förändringen strax innan införandet av det skärpta amorteringskravet år 2018. Där blev 
även marknaden trögare, det blev färre budgivningar och svårare att få säljare och 
köpare att enas om ett pris. Effekten som hittills kunnat konstateras är en långsammare 
marknad som resulterat i fler objekt ute samtidigt. Amorteringskravet har haft en liten 
påverkan på bostadsmarknaden vilket har lett till dämpade bostadspriser. Det är dock 
svårt att fastställa om det enbart beror på det utökade amorteringskravet eller 
marknadsaktörernas förväntningar.  
 
Framtiden ser ut att påverka de dyra och större objekten i Åre och Östersund. Dock är 
det i de större städerna som bostadspriserna framförallt kommer påverkas. De yngre 
som ännu inte har etablerat sig på bostadsmarknaden anses vara de som kommer 
drabbas mest.   
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DEFINITIONER 

 
 
Bostadsbubbla: När bostadspriserna stiger men som inte kan förklaras med fundamenta 
som exempelvis räntenivåer eller förändrad lagreglering, och därefter sjunker. 
 
Bostadsmarknad: Den marknad där bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter och 
villor verkar. I denna uppsats definieras bostadsmarknad enbart som bostadsrätter. 
 
Bruttoinkomst: Inkomst före avdrag av skattekostnader. 
 
Bruttolönegranskning: Ett steg i kreditgivares granskning vid nya upptagna lån. Där 
de granskar eventuella låntagares bruttolön.  
 
Disponibel inkomst: Inkomsten som är tillgänglig efter avgifter, exempelvis skatt. 
Tillägg av bidrag, exempelvis sociala. 
 
GDPR: En dataskyddsförordning som gäller europeiska länder från och med den 25 
maj år 2018. Där förändringar om hur personuppgifter behandlas och stärker den 
personliga integriteten hos den enskilde personen. 
 
Inkomstelasticitet: Ett mått som visar hur många procent efterfrågan på en vara ökar 
när inkomsten stiger med en procent. 
 
Kommersiella affärer: Försäljning av fastigheter där användningssyftet är lokaler för 
olika företagsverksamheter.  
 
Köpeskilling/slutpris: Det pris som ett objekt säljs för på bostadsmarknaden.  
 
Markanvändningsreglering: Regleringar kring vad och hur mark får brukas. 
 
OECD-länder: Betyder organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. En 
organisation med 35 medlemsländer där exempelvis Nederländerna, Irland, Spanien och 
Sverige är medlemmar. 
 
Reservationspris: Är ett pris som är dolt och motsvarar minsta försäljningspris som 
säljare/köpare minst vill sälja/köpa för.  
 
Storstäder: I denna uppsats räknas storstäder som Göteborg, Malmö och Stockholm.
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KAPITEL 1 - INLEDNING 
 
Bostadspriserna har historiskt sett kraftigt ökat under de senaste årtionden. Dess 
utveckling har sin grund i inflation, samhällsförändringar samt låga räntor. (Carlgren, 
2017a) Den stora förändringen av bostadspriserna har resulterat i högre skuldsättning 
bland de svenska hushållen. Under de senaste 20 åren har skuldsättningen dubblerats 
samtidigt som inkomsterna har i jämförelse med skuldsättningen ansetts som 
oförändrade. Vid en ränteökning kan den ökade skuldsättningsgraden vara en riskfaktor 
och den höga skuldsättningen kan idag bero på det låga ränteläget. I dagsläget är 
listräntorna mellan 2 till 3 procent (SEB, u.å), jämfört med 90-talet då räntorna var 
mellan 12 till 15 procent (Swedbank, u.å). Det låga ränteläget, den ökade 
befolkningstillväxten samt bostadsbristen är bidragande faktorer till förändringen av 
bostadspriserna. (Carlgren, 2017b) 
 
Riksbanken gjorde ett uttalande år 2016 om att skuldsättningen ökade i allt högre grad 
och att en åtgärd krävdes. Ett amorteringskrav var den åtgärd som påyrkades. Orsaken 
till ett amorteringskrav var dels för att minska den höga skuldsättningsnivån men även 
för att öka konkurrensen mellan de svenska bankerna. (Svenska Riksbanken, 2016) Den 
höga skuldsättningen resulterade i att det första amorteringskravet i Sverige röstades 
igenom den 10 december 2015. Den första juni 2016 började Finansinspektionens 
föreskrifter om amorteringskrav för nya bostadslån att gälla. Amorteringskravet 
omfattar lån som bildades efter första juni 2016 och överstiger 50 procent av värdet på 
bostaden. Bostadslån som överstiger 70 procent av värdet på bostaden ska amorteras 
med minimum 2 procent av bostadslånet per år. De lån som är mellan 50 och 70 procent 
ska amorteras med minst 1 procent per år. (Regeringskansliet, 2016) 
 
Det andra amorteringskravet utökades den första mars 2018. Utökningen innebär att 
samtliga bostadslån som upptas efter den första mars 2018 samt överstiger 4,5 gånger 
bruttoinkomsten, ska amorteras med minst 1 procent extra. Detta gäller utöver det 
tidigare amorteringskravet från 2016. (Regeringskansliet, 2017) Anledningen till varför 
amorteringskravet förstärktes var att Finansinspektionen ansåg att hushållens 
skuldsättningsgrad fortfarande var för hög i förhållande till dess inkomster, och det i sig 
ansågs vara en riskfaktor (Finansinspektionen, 2017b). 
 
Den ökade skuldsättningen kan kopplas samman med de höga bostadspriserna. De 
senaste 20 åren har bostadspriserna i Sverige historiskt sett stigit uppåt, men de senaste 
5 åren har ökningarna varit betydligt kraftigare (Wallström, 2017). Priserna har ökat 
kraftigt sedan år 1996 då det genomsnittliga kvadratmeterpriset på en bostadsrätt var 
4997 kronor och är idag 40 028 kronor. (Svensk Mäklarstatistik, u.å) Anledningen till 
att bostadspriserna stigit kan eventuellt vara att ingen reglering om amorteringskrav av 
bostadslån har funnits tidigare. Det amorteringskrav som trädde i kraft 2016 ansågs 
kunna minska efterfrågan av bostäder med drygt fem procent och därav påverka 
bostadspriserna negativt (Finansinspektionen, 2016). 
 
Under hösten 2017 så föll bostadspriserna kraftigt runt om i Sverige, denna minskning 
berodde på att utbudet av bostäder har ökat samtidigt som efterfrågan har stagnerat. 
(Svensk mäklarstatistik, 2017) Priset på bostadsrätter minskade med fem procent under 
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2017 samtidigt som priserna på villor ökade med två procent (Svensk Mäklarstatistik, 
2018). En kraftig bostadsprisökning har skett under flertalet år men under år 2017 
visade priserna en nedgång. Detta väcker ett intresse att undersöka om det utökade 
amorteringskravet har påverkat bostadspriserna. 

1.1 Problembakgrund 
Lilja (2008) belyser samhällets ständiga utveckling genom urbanisering. Människor 
fortsätter att flytta till städer och det visar inget tecken på stagnation. På 1900-talet var 
andelen som bodde i städer endast 14 procent medan på 2000-talet var det 40 procent av 
jordens befolkning som bodde i städer. Antalet människor som bor på jorden ökar 
ständigt och år 2011 passerade jordens befolkning sju miljarder (NE, 2018). 
Befolkningsökningen har enligt Granath Hansson (2015) lett till att en bostadsbrist har 
uppstått. Det gäller främst inom de svenska tillväxtregionerna. Orsaken till det anses 
vara en begränsning av antalet befintliga och nybyggda bostäder. Bostadsbristen syns 
mest bland de lägre pris- och hyressegmenten.  
 
Bostadsbristen kan vara av cykliska och/eller strukturell karaktär. Bostadsbrister som är 
cykliska uppkommer ofta där priser har en snabb upp- och nedgång. En strukturell 
bostadsbrist förekommer om bostadsutbudet är mindre än efterfrågan under en längre 
tid. (Granath Hansson, 2015) Under 2013 genomfördes en undersökning som påvisade 
att kötiden för en hyresrätt i Sverige är orimligt lång (Hagetoft, 2014). Detta kan vara en 
eventuell orsak till ökade bostadspriser då fler väljer att köpa en bostadsrätt istället för 
att hyra en bostad, då kötiden är för lång. Resultatet av det här blir en icke fungerande 
bostadsmarknad då flertalet individer inte har råd att köpa en bostad på grund av kraftigt 
stigande priser, samtidigt som kötiderna för hyresrätter är för långa.  		
     
En fungerande bostadsmarknad krävs för att öka och behålla rörligheten på 
arbetsmarknaden, eftersom det i sin tur påverkar tillväxten i samhället. Shoag och 
Ganong (2013) visar i sin undersökning från USA, att markanvändningsregleringar i 
rika områden påverkar bostadspriserna. Detta gör det svårare för lågutbildade att flytta 
från mindre förmögna till mer förmögna områden. Vilket leder till stora 
inkomstskillnader. Att en fungerande bostadsmarknad är viktig för arbeten är något som 
Saks (2008) vidare belyser. Arbetskraften har visats vara 20 procent lägre i de regioner 
där bostadsmarknaden är starkt reglerad. I studien framgick det även att de mindre 
förmögna tvingas flytta från olika områden på grund av den starkt reglerade 
bostadsmarknaden. Omfattande regleringar på bostadsmarknaden kan därför resultera i 
större segregation i samhället. 
 
Tidigare forskning visar att hushåll vid sämre tider drar ned på sin konsumtion samt att 
de tar på sig stora skulder. Detta kan vara en bidragande orsak till de ökade 
bostadspriserna. Forskningen har visat att bostadspriserna sjunker allt mer när högre 
amorteringskrav tillkommer, detta har påvisats i andra länder. (Finansinspektionen, 
2017) Johansson et al. (2014) redogör hur bostadspriserna i Irland och Nederländerna 
påverkades vid införandet av ett amorteringskrav. Bostadspriserna sjönk kraftigt under 
år 2007 till 2012 på grund av införande av amorteringskravet i Irland och 
Nederländerna. En irländsk bolånetagare tvingades amortera 3,85 procent av det totala 
lånet per år. Detta resulterade i ett bostadsprisfall med 49 procent jämfört med samma 
period året innan. Samma sak framkom angående bostadsprisfallet i Nederländerna, 
dock sjönk priserna med 30 procent. Detta kan kopplas samman med Larsson & 
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Lönnborg och Larssons (2014, s.71-84) antagande om att fastighetskrisen år 2008 
påverkade bostadspriserna kraftigt och kan därför antas vara en orsak till det stora 
bostadsprisfallet. Författarna menar att de tillfällen som bostadspriserna sjunkit är vid 
kriser. Problemet med den tidigare forskningen är att fastighetskrisen kan vara den 
största orsaken till minskade bostadspriser. Det går inte med den tidigare forskningen att 
fastställa att bostadspriserna sjönk på grund av amorteringskravet i Irland och 
Nederländerna. Detta eftersom priserna sjönk i flertalet länder under samma period i 
och med finanskrisen.  
 
När det gäller regleringar av amortering visar en forskning av Schlagenhauf (2007) att 
bostadstransaktioner minskas om bostadsköpare inte själv får bestämma över deras 
amorteringsplaner. Detta leder till att bostadsinnehavare väljer att bo kvar i allt större 
utsträckning istället för att köpa nytt. Forskningen visar även att om det finns 
möjligheter till mer flexibla lån bidrar det till att fler individer är beredda att ta sig in på 
bostadsmarknaden.  
 
Det grundläggande problemet är att tidigare forskningen inte har kunnat fastställa om 
bostadspriser påverkats av ett amorteringskrav. Det var en fastighetskris under perioden 
då undersökningen genomfördes i Irland och Nederländerna vilket medför att 
forskningen inte blir pålitlig. Därför är det en viktig anledning att genomföra denna 
undersökning då Sverige inte är i en fastighetskris idag. Sverige är också lite unikt då 
två amorteringskrav införts under en sådan kort period vilket tidigare forskning inte 
undersökt effekterna av.  Den stora frågan är därför om det utökade amorteringskravet 
påverkar bostadspriserna samt om effekten blir som Riksbanken, Finansinspektionen 
och Regeringen förväntar sig. Även om det utökade amorteringskravet nyss 
genomfördes så kan det vara för tidigt att påvisa om det finns några effekter på 
bostadspriserna med siffror. Därför är denna studie viktigt att genomföra kvalitativ då 
den består av intervjuer med mäklare. Något som kan ge information om mäklare har 
upplevt någon förändring på bostadsmarknaden. Ytterligare ett problem som upptäcktes 
vid litteratursökningen var att tidigare forskning endast berör bostadsmarknaden på en 
nationell nivå. Detta är en anledning till att undersöka forskningsgapet på en regional 
nivå. Därför undersöks Åre och Östersunds bostadsmarknad i denna studie.  

1.2 Problemformulering 
Hur påverkar 2018 års amorteringskrav bostadspriserna i Åre och Östersund? 
Hur kommer 2018 års utökade amorteringskrav ha någon påverkan på framtidens 
bostadspriser i Åre och Östersund? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av det utökade amorteringskravet 
som infördes 2018 och hur det påverkar bostadsmarknaden i Åre och Östersund. Detta 
eftersom syftet är att täcka det forskningsgap som finns på en regional nivå samt att 
undersöka framtida effekter på bostadspriserna. Ett annat mål med denna undersökning 
är att den ska ligga till grund för andra framtida undersökningar, eftersom det saknas 
forskning kring det utökade amorteringskravets påverkan på bostadspriser enligt vår 
kännedom.  
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1.4 Avgränsningar 
Kandidatuppsatsen avgränsas till att undersöka hur det utökade amorteringskravet 
påverkar Åre och Östersunds bostadsmarknad. Ytterligare en avgränsning i studien är 
att bostadsmarknad definieras som bostadsrätter. Grunden till dessa avgränsningar är 
tidsbegränsningen, därav valet av bostadsrätter och två orter som ska jämföras. Åre och 
Östersund är valet av områden då Östersund är en liten stad och Åre är en ort som har 
stor turism. Detta är något som intresserar oss, att undersöka amorteringskravets 
påverkan på två områden som ständigt utvecklas samt att det kan ligga till grund för 
andra studier i framtiden.  
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KAPITEL 2 - TEORETISK 
REFERENSRAM 
 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram, relevanta begrepp samt 
teorier som kan kopplas till studien. Tidigare forskning redogörs för att belysa vad som 
har påverkat bostadspriserna.  
  

2.1 Teorier om bostadsmarknaden 

2.1.1 Utbud och efterfrågan 
Utbud och efterfrågan är en teori som behandlar hur marknader fungerar (O’Sullivan et 
al., 2014). Teorin består av en modell som förklarar hur en marknad med fullständig 
konkurrens verkar. Modellen visar att ett pris på en marknad bestäms utav två kurvor, 
dessa kallas utbud och efterfrågan. Hur bostadspriserna förändras på marknaden bör 
kunna förklaras genom denna teori. 
 

     
Figur 1 Utbud- och efterfrågekurva. 

Figur 1 är en bild av den teori som beskrevs ovan. I figuren står Q för kvantiteten, P för 
priset, D är efterfrågekurvan och S är utbudskurvan. Sambandet mellan den efterfrågade 
kvantiteten på en vara samt pris visas av efterfrågekurvan, det vill säga kurva D. Desto 
högre pris på en vara resulterar i att lägre kvantitet efterfrågas på marknaden. 
(O’Sullivan et al., 2014) I denna undersökning blir: 
 
P: Pris per kvadratmeter (kvm) på bostadsrätter i Åre och Östersund.  
Q: Antal bostadsrätter som efterfrågas på Åre och Östersunds bostadsmarknad.  
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Detta betyder att om priserna på bostadsmarknaderna i Åre och Östersund är högre bör 
efterfrågan hos köpare vara lägre. Sambandet mellan den erbjudna kvantiteten och priset 
på marknaden beskrivs av utbudskurvan. Det här motsvarar ju högre pris producenterna 
får för de varor som de tillverkar, desto mer är de villiga att producera (O’Sullivan et 
al., 2014). Det här kan tolkas med att de stigande priserna på Åre eller Östersunds 
bostadsmarknad är producenterna benägen att producera allt fler bostadsrätter. Detta 
betyder att bostadsutbudet i form av bostadsrätter bör öka. Jämviktspunkten i denna 
modell är där utbuds- och efterfrågekurvan korsar varandra. Punkten betyder att det är 
jämvikt på marknaden, att det finns exakt kvantitet av en vara, i förhållande till 
efterfrågan samt att priset motsvarar förväntningarna (O’Sullivan et al., 2014). Om man 
utgår från denna uppsats blir motsvarande att antalet bostadsrätter på marknaden i Åre 
och Östersund kan jämföras med det pris som köpare är villiga att betala. Om 
marknaden är i ett sådant scenario, det vill säga i en jämvikt, krävs inga budgivningar. 
 
Det som förklarats ovan innebär att utbud- och efterfrågekurvan förflyttas parallellt med 
varandra om en av kurvorna förändras. Något som betyder att marknaden är likvid. Det 
innebär att om en utbudsökning sker, flyttas utbudskursvan parallellt ner till höger. 
Vilket ger ett lägre jämviktspris och en högre jämviktskvantitet. När en marknad 
däremot är illikvid innebär det att jämvikten inte uppnås direkt och processen till 
jämvikt är långsammare. Även om marknaden är illikvid förflyttas kurvorna parallellt 
men processen sker under en längre tid. Detta innebär att bostadsmarknadens 
jämviktspris, det vill säga det pris som säljare och köpare är överens om, tar längre tid 
att uppnå vilket kan innebära att förhandlingar om bostadspriset tar längre tid. 
 
Bostadsmarknaden kan jämföras, till en viss grad, med en illikvid marknad. För att ta 
reda på om en bostadsmarknad är illikvid sker det genom att mäta hur lång tid det tar att 
sälja ett objekt, det vill säga “time on the market” (TOM). Det betyder att om en bostad 
är ute en längre tid för försäljning är marknaden illikvid, om det däremot går snabbare 
att sälja ett objekt är marknaden enbart påverkad till en viss del av illikviditet. (Cirman 
et al., 2015) Dock något som är viktigt att påpeka, tiden ett objekt är ute på marknaden 
kan bero på ett antal andra faktorer, bland annat vilket utgångspris som används 
(Krainer, 2001; Lin & Liu, 2008).        

2.1.2 Effektiva marknadshypotesen och bostadsbubbla 
Effektiva Marknadshypotesen (EMH) är en teori om marknader. Teorin förklarar att 
marknaden eftersträvar den marknad där priserna ger exakta tecken och signaler för 
resursfördelning. Detta betyder att alla investeringar som privatpersoner samt företag 
gör, speglar det korrekta marknadspriset. (Malkiel & Fama, 1970)  
 
För att en marknad ska vara effektiv krävs det att marknadspriset på ett objekt ska 
återge samtlig information som finns för allmänheten (Byström, 2010, s.182). Byström 
(2010) förklarar tre nivåer av allmänhetens information. Nivåerna består av historisk 
information, publik information och slutligen insiderinformation. Första nivån som 
kallas historisk information är den information som återger hela den historiska 
prisutvecklingen av objektet. Den andra nivån som benämns som publik information 
exemplifieras som årsredovisningar och kvartalsrapporter. Den sista nivån bestående av 
insiderinformation är sådan information som allmänheten inte har tillgång till, 
exempelvis att en VD besitter egen information. Ytterligare tre nivåer av effektivitet 
som ingår i detta enligt författaren är svag, medelstark och stark effektivitet. Svag 
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effektivitet innebär att marknadspriserna avspeglar samtlig historisk information som 
finns för ett objekt. För att koppla detta till studiens syfte så kan prisnivåerna på en 
bostadsrätt baseras på all tidigare historisk information om den bostadsrätten. Detta 
gäller om bostadsrätten anses vara svagt effektiv på marknaden.  
 
Byström (2010) menar att den medelstarka effektiviteten innefattar all historisk 
information samt den publika informationen som finns tillgänglig. Om en marknad ska 
betraktas som medelstark effektiv begärs det att marknadspriset på ett objekt återspeglar 
den allmänna informationen nivå ett samt två. I detta sammanhang kan det exempelvis 
vara byggnadsår samt bostadsrättens fasta kostnader. Författaren menar att 
marknadspriset speglar all information som är känd för alla verksamma inom området 
samt att de som besitter insiderinformation inte lyckas övervinna marknaden (Byström, 
2010, s.183-190). Utifrån problemformuleringen kan detta betyda att vid en 
bostadsförsäljning kan säljaren ha kännedom om ett fel eller en skada som eventuella 
köpare inte har i sin vetskap. Att ha kännedom om en skada som allmänheten inte vet 
om, kan betraktas som insiderinformation. Denna information kan vara av stor betydelse 
vid prissättning på bostadsmarknaden. Alla nivåerna ska reflektera marknadspriset på 
ett objekt för marknaden ska vara starkt effektiv. Om en marknad är starkt effektiv 
reagerar priserna direkt på ny information. 
 
Larsen Røed och Weum (2007) belyser att det är viktigt att veta hur effektiv en 
bostadsmarknad är, eftersom bostadspriserna har betydelse för flertalet personer. När en 
bostadsmarknad är effektiv går det inte att analysera vilket objekt som ska köpas vid 
vilken tidpunkt om man vill göra övervinster. Författarna uppmärksammar innebörden 
att veta om det råder en bostadsbubbla, eftersom en bostadsbubbla ofta förknippas med 
en ineffektivmarknad. Det framgår även om en bostadsbubbla spricker kan ekonomiska 
konsekvenser uppstå. Däremot om marknaden är ineffektiv innebär det inte att det är en 
bostadsbubbla. (Larsen Røed & Weum, 2007) 
 
En bostadsbubbla är något som Spanien är ett tydligt exempel på. Under 2000-talet 
bildades en bostadsbubbla på fastighetsmarknaden som sprack år 2008 vid finanskrisen. 
Efter det har priserna på bostäder i Spanien sjunkit långsamt. (Neal & Garcá-Iglesias, 
2013) Enligt Lind (2009) är en bostadsbubbla när bostadspriserna stiger men när 
orsaken är oförklarlig med fundamenta och priserna faller därefter till en lägre nivå. 
Exempel på fundamenta är räntenivåer, inkomstnivåer samt förändrade lagregleringar. 
Detta kan motsvara att om bostadspriserna förändras både upp eller ner men att de inte 
kan förklaras av införandet av det utökade amorteringskravet. 

2.1.3 Svenska bostadsprisutvecklingen 
Den svenska aspekten av Sveriges bostadsmarknad är att efterfrågan har överstigit 
utbudet de senaste åren. Efterfrågeöverskottet har lett till att bostadspriserna kraftigt 
ökat de senaste åren i Sverige (Bergendahl et al., 2015). Enligt Leonhard (2015) har 
bostadspriserna i Sverige stigit varje år sedan 1996. SCB (2018a) påvisar att 
nybyggnationer av bostäder har ökat med 8 procent jämfört med år 2017. Detta 
indikerar på att den svenska bostadsmarknaden har börjat anpassa sig mot jämvikt, det 
vill säga där efterfrågan är lika stort som utbudet.  
 
Fortsättningsvis, bostadsprisökningen kommer avstanna när utbudet är i nivå med 
efterfrågan. Detta innebär att prisutveckling på den svenska bostadsmarknaden inte 
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kommer stagnera förrän bostadsbristen är över. Om utbudet inte kan möta efterfrågan, 
det vill säga om antalet nybyggnationer inte ökar utbudet, så kommer det uppstå ett 
efterfrågeöverskott. Detta kan leda till att bostadspriserna stiger ännu mer. Efterfrågan 
av bostäder är föränderligt och kan fluktuera mycket beroende på vad som sker i landet 
samt i omvärlden. Utbudet däremot är inte lika föränderligt. Utifrån detta kan det lätt 
leda till ett utbudsöverskott på bostadsmarknaden. (Raymond et al., 1999) Om ett 
utbudsöverskott skulle uppstå kan detta leda till sänkta bostadspriser (Karlbro et al., 
2009). 
 
Bostadsmarknadens priser är olika i Sverige beroende var bostäderna geografiskt ligger. 
Storstäderna, exempelvis Stockholm och Göteborg, har betydligt högre bostadspriser än 
andra orter. En by som har bostadspriser nära Stockholms är Åre. Det som utmärker Åre 
är turismen då fjällen erbjuder möjligheter till vinteraktiviteter såsom skidåkning i 
Jämtland läns fjäll, enligt mäklare. Åre har även expanderat stort sedan slutet av 90-talet 
då stora satsningar av liftsystem, nya bostäder och turistattraktioner bidragit till 
framväxten (Bohlin & Elbe, 2007, s.97-99). Heberlein et al. (2002) studerade Sveriges 
fjällvärld och kunde konstatera att Åre har flest besökare under vinterhalvåret samt att 
majoriteten av besökare kommer från Sverige. En liten stad som har lägre bostadspriser 
än Åre är Östersund som även är geografiskt placerad i Jämtlands län, cirka 10 mil från 
Åre. Enligt statistik från SCB (2018b) bodde 62 601 personer i Östersunds kommun 
medan 11 263 personer bodde i Åre år 2017. Det är två skilda områden i Sverige där det 
utökade amorteringskravet påverkar bostadsmarknaden. Något som skiljer områdena åt 
är bostadspriserna, målgrupperna samt storleken, vilket gör denna studie ännu mer 
intressant. 

2.2 Påverkan på bostadspriser 
Fastighetspriser i flera OECD-länder har haft anmärkningsvärda ökningar under de 
senaste 10 åren. Vidare visar en granskning av studier att fastighetsmarknaden har två 
faktorer som korrelerar med den senaste tidens uppgång i huspriser, nämligen stigande 
inkomstnivåer och låga räntenivåer. Dessa två faktorer är gemensamma i flera länder. 
(McQuinn & O’Reilly, 2007) Andra forskare som styrker detta är Aoki et al. (2004) 
som även anser att huspriser och konsumtion korrelerar med varandra. Om 
konsumenterna har optimistisk syn på den ekonomiska framtiden, kommer de sannolikt 
öka sin konsumtion gällande bostäder. (Aoki et al., 2004)  
 
Fortsättningsvis så påverkas bostadsmarknaden inte enbart av låga räntenivåer och den 
disponibla inkomsten. Marknaden påverkas även av kreditgivare som beviljar större 
krediter till hushåll i förhållande till deras disponibla inkomst. Det vill säga att vid högre 
inkomstnivåer kan bankerna bevilja större krediter. Detta medför att fler hushåll kan 
köpa dyrare bostadsrätter och därmed kan bostadspriserna stiga. (Leonhard, 2015) 
Hushållen får en större budget att spendera på en bostad, i och med högre beviljade 
krediter som leder till ett ökat reservationspris. Förutom detta leder en ökad disponibel 
inkomst till potentiellt bättre lånemöjligheter från kreditinstitut, då belåningen grundar 
sig i en individs disponibla inkomst. (McQuinn & O’Reilly, 2007) Bättre 
lånemöjligheter och en ökad disponibel inkomst kan leda till att efterfrågan av bostäder 
ökar. För marknaden ska vara i jämvikt kommer bostadspriserna i ett sådant fall att 
stiga. 
 
 



 

9 
 

Som nämnt tidigare är den disponibla inkomsten en faktor som enligt vissa studier har 
en påverkan på bostadsmarknaden. Girouard et al. (2006) har fastställt vad som 
bestämmer efterfrågan och utbudet på bostadsmarknaden. Det som påvisas i studien är 
att inkomstelasticiteten är ungefär ett. Detta medför att en procents ökning av inkomsten 
leder till att priset ökar med en procent, förutsatt att utbudet hålls konstant. Enligt en 
rapport från Riksbanken fastslår Englund (2011, s. 23-30) att bostadsbyggandet har 
sedan i början av 1990-talet varit väldigt lågt. I och med att utbudet av bostäder i princip 
har varit konstant sedan 1990-talet samtidigt som de svenska hushållens disponibla 
inkomst har ökat (SCB, 2016). Detta kan vara en bidragande faktor till varför 
bostadspriserna har stigit.  
 
En annan faktor som kan påverka bostadspriserna är vilken nivå räntan befinner sig på. I 
dagens läge finansieras de flesta bostadsköp med hjälp av banklån, i och med detta så 
borde en lägre ränta generera att fler individer tecknar både större och fler lån 
(Konjunkturinstitutet, 2015). Resultatet av ett lågt ränteläge blir att hushållen kan öka 
köpkraften. Av denna anledning förväntas en lägre ränta leda till högre efterfrågan på 
bostäder, vilket i sin tur bidrar till att bostadspriserna ökar. Samma händelseförlopp 
skulle ske, fast motsatsvis, om räntan skulle höjas. Vid en ränteökning påpekar 
författarna Adams och Füss (2010) att en ökning kan ge en negativ effekt på 
bostadspriserna. Vid en räntehöjning på 1 procent kan det resultera i en minskning av 
bostadspriserna med 0,4 procent.  
 
En annan aspekt som kan påverka bostadspriser är hur individers förväntningar av 
bostadsmarknaden ser ut. Enligt Case och Shiller (2003) som genomförde 
undersökningar av den amerikanska bostadsmarknaden, kan individers förväntningar 
om en fortsatt uppgång på bostadsmarknaden bidra till att priserna stiger ytterligare. 
Som nämnt tidigare sjönk bostadspriserna under hösten 2017 och det utökade 
amorteringskravet röstades igenom den 30 november 2017. Utifrån Case och Shillers 
studie så kan de fallande bostadspriserna vara en effekt av att hushållens förväntningar 
på bostadsmarknaden minskade.  
 
Utifrån tidigare forskning kan en slutsats dras, vilket är att bostadspriser påverkas bland 
annat av den disponibla inkomsten, räntenivåer samt möjligheter för hushåll att erhålla 
finansiering från kreditinstitut. Riksbanken (2017) gjorde ett uttalande att reporäntan 
kommer höjas i mitten på år 2018. När reporäntan höjs inklusive det utökade 
amorteringskravet, leder detta till att hushållens disponibla inkomst kommer att minska. 
Baserat på tidigare forskning kan ett antagande upprättas. Det utökade 
amorteringskravet och en räntehöjning kommer påverka bostadsmarknaden i Åre och 
Östersund genom att bostadspriserna kommer sjunka samt färre objekt kommer att 
säljas.    
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2.3 Bostadsprisernas nedgång 

2.3.1 Prospect Theory 
Prospect Theory är en teori som förklarar hur individer tar beslut vid risk. Det finns 
viktiga förhållningssätt som förklarar beslutsfattande vid risk. Ett förhållningssätt är att 
vinster och förluster utgår från en referenspunkt. (Genesove & Mayer, 2001) 
Referenspunkten definieras utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. Eftersom 
referenspunkten i värdefunktionen är baserad på individers egna erfarenheter och 
upplevelser är varje referenspunkt individuell. Referenspunkten utgör origo i 
värdefunktionen, se figur 2 nedan. Om en förlust uppstår för individen är denna förlust 
mer påfrestande än om en vinst skulle ske. Författarnas undersökning visade att 
individer värderar förluster ungefär två gånger högre än vid en vinst. Detta betyder att 
onyttan vid en förlust värderas högre än nyttan vid en vinst. (Kahneman och Tversky, 
1979) 
 

  
 
Figur 2 Prospect Theory 

Enligt Barberis (2013) kan det vara svårt att applicera Prospect Theory på ekonomiska 
områden. Detta eftersom det kan vara invecklat att generalisera vinster eller förlusters 
värde för alla individer i samtliga situationer. Det kan därför vara komplicerat att koppla 
teorin generellt till denna typ av ämne.  
 
Kopplingen av Prospect Theory till bostadsmarknaden är att ägare av bostäder inte 
vågar sälja sina objekt, om priserna på bostäderna har gått ner. Som nämnt tidigare har 
bostadspriserna gått ner under hösten 2017 vilket kan medföra att färre objekt kommer 
ut till försäljning, eftersom rädslan av att göra en förlust blir mer påtaglig. Om 
bostadsmarknaden följer denna teori och färre objekt publiceras på bostadsmarknaden 
blir resultatet att utbudet av bostäder kommer minska. Detta leder till att efterfrågan blir 
högre än utbudet och bostadspriserna trissas därmed upp (Granath Hansson, 2015).  
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2.3.2 Amorteringskravet 
Finansinspektionens ökade amorteringskrav som lagfördes den 1 mars 2018 ska påverka 
samtliga nya låntagare med höga skuldkvoter. Det är endast de hushåll med lån över 4,5 
gånger bruttoinkomsten som påverkas. (Finansinspektionen, 2017b) Dock med vissa 
undantag, se figur 3. Låntagare som överstiger belåning med 4,5 gånger sin 
bruttoinkomst ska amortera 1 procent mer på bolånet utöver det tidigare 
amorteringskravet, om belåningen är 50 till 70 procent av fastighetens värde. Lån som 
är högre än 70 procent av fastighetens värde ska amorteras med 2 procent extra. 
(Riksbanken, 2017b) Se figur 3 för tydligare bild om amorteringskravets innebörd. 
 
Riksbanken (2017b) samtycker till det skärpta amorteringskravet. De beskriver att den 
ökade skuldsättningen är den största risken för Sveriges ekonomi. Siffror visar på att 30 
procent av Stockholms låntagare och 15 procent av samtliga låntagare kommer påverkas 
av det skärpta amorteringskravet. Sveriges Riksbank belyser att det endast är nya 
låntagare som påverkas och att effekten som önskas i form av mindre skuldsättning 
kommer ta tid. Enligt Riksbanken kommer påföljden bli att förändringar på 
bostadsmarknaden begränsas, lika så hushållskonsumtionen och även konjunkturen. 
(Riksbanken, 2017b) Regeringen godkände den 30 november 2017 Finansinspektionens 
förslag om utökat amorteringskrav. Kravet trädde i kraft den 1 mars 2018. 
(Regeringskansliet, 2017) 
 
Forskningen Amortization Requirements and Household Indebtedness: An Application 
to Swedish-Style Mortgages motsäger Finansinspektionen och Regeringens syfte med 
amorteringskravet. Forskningen visar inte något stöd på minskad skuldsättning vid 
införandet av ett amorteringskrav. Den utökade amorteringen påvisade inte minska 
hushållens övriga utgifter. (Hull, 2017) Vidare visar Johansson et al. (2014) att det 
endast är Nederländerna och Irland som testat amorteringsregler tidigare. Det är därför 
svårt att konstatera effekten, då detta forskningsämne inte är tillräckligt utvecklat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

2015	 2016	 2017	 2018	

10	december	2015	
Beslut	om	
amorteringskrav	

1	juni	2016	
Införande	av	första	
amorteringskravet	

Amorteringskravets	innebörd:	
Nya	bostadslån	mellan	50	till	70%	av	
bostadensvärde	ska	amorteras	med	minst	
1%	per	år.	
Nya	bolån	över	70%	ska	amorteras	med	
minst	2%	per	år.	
Undantag:	
Vid	särskilda	skäl	exempelvis	sjukdom	eller	
dödsfall	i	familj	behöver	de	inte	amortera	
under	en	begränsad	period.	
Nyproduktioner	behöver	inte	amortera	
under	en	femårsperiod.	
Lån	som	har	säkerhet	i	en	fastighet	som	är	
taxerad	som	en	lantbruksenhet	omfattas	
inte	av	kravet.	
	

30	november	2017	
Beslut	om	utökat	
amorteringskrav	

1	mars	2018	
Införande	av	
utökat	
amorteringskrav	

Utökade	amorteringskrav:	
Tillägg	på	tidigare	
amorteringskrav.	Nya	lån	
som	överstiger	hushållens	
bruttoinkomst	med	4,5	
gånger	ska	amortera	1%	
extra	om	lånet	är	mellan	50	
till	70%	av	bostadens	värde.	
Om	lånet	är	över	70%	av	
bostadensvärde	samt	4,5	
gånger	bruttoinkomsten	ska	
ytterligare	2%	amorteras.	

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Tidslinje över amorteringskrav 

Källa: Regeringskansliet (2016;2017); Finansinspektionen (2017b); Riksbanken (2017b)  
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KAPITEL 3 - METOD 
 
 
I metodkapitlet redogörs val av tillvägagångssätt samt hur data ska samlas in och 
analyseras. Detta för att reda ut hur det nya utökade amorteringskravet påverkar 
bostadspriserna i Åre och Östersund samt hur framtida bostadspriser kommer att 
påverkas. 
      

3.1 Vetenskapliga teoretiska utgångspunkter 
Denna kandidatuppsats utgår från det interpretivistiska paradigmet (interpretivism). Ett 
paradigm som även benämns som det tolkande paradigmet. Interpretivismen utgår från 
att sociala verkligheten formas från människors uppfattningar samt att verkligheten 
anses vara subjektiv. En utgångspunkt inom paradigmet är att det är svårt att åsidosätta 
forskarens egna uppfattningar och studien antas till viss del påverkas av forskaren. 
(Collis & Hussey, 2014, s.45-46) Uppsatsen kommer grunda sina slutsatser i kvalitativ 
datainsamling i form av intervjuer med lokala mäklare i Åre och Östersund.  
 
Ontologi är ett antagande rörande verklighetens natur, det vill säga hur sociala fenomen 
ska eller kan uppfattas. Den interpretivistiska ståndpunkten innebär att forskarens 
verklighet är subjektiv på grund av att den är socialt uppbyggd. Resultatet av detta är att 
varje människa har en egen bild av verkligheten och därför finns det flera verkligheter. 
(Collis & Hussey, 2014, s. 46–47) Detta blir motsvarande att studien kan påvisa flera 
slutsatser eller svar. Eftersom det är två forskare och flera intervjuer med olika mäklare 
som ska genomföras. Mäklarnas bild kan variera och är något som kommer diskuteras i 
diskussionskapitlet.  
 
Vidare gällande det epistemologiska antagandet som innefattar vad som accepteras som 
giltig kunskap och hur förhållandet mellan forskaren och forskningen ser ut. 
Utgångspunkten för epistemologin är även baserat på ett tolkningsperspektiv. Eftersom 
egna erfarenheter och uppfattningar behövs för att kunna tolka resultatet av studien. 
(Collis & Hussey, 2014, s. 46–47) Denna undersökning kommer vara av kvalitativ 
karaktär och intervjuer kommer hållas. I och med detta kan frågorna som kommer 
användas i intervjun tolkas olika, både av oss och respondenterna.  
 
Det interpretivistiska paradigmet som uppsatsen utgår ifrån, ingår antagandet om 
axiologi. Där interpretivister anser att värderingar från forskare kan speglas i studien 
(Collis & Hussey, 2014, s.48). Det behandlar hur studien påverkas av respondentens 
samt forskarens värderingar. Varje aspekt och värdering som framkommer under 
uppsatsprocessen kommer användas i resultatet.  
 
Ur ett interpretivistiska perspektivet kommer även det metodiska antagandet granskas. 
Detta handlar om hur processen kommer att läggas upp. I överensstämmelse med 
paradigmet kommer processen utgå från ett mindre urval samt under en viss tidsperiod 
(Collis & Hussey, 2014, s. 48-49). I uppsatsens analys och diskussion kommer en 
noggrann undersökning kring hur det nya utökade amorteringskravet påverkar 
bostadspriserna i Åre och Östersund.  
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3.2 Angreppssätt 
Studien kan utgå från en deduktiv eller induktiv metod som är två motsatta ansatser. När 
en studie är deduktiv innebär det i ett första steg teoriinhämtning och slutligen 
observeras verkligheten, vilket resulterar i att acceptera eller förkasta sin hypotes. En 
studie som utgår från induktiv metod är däremot tvärtom. Där utgås det från 
observationer till att skapa ny teori från de genomförda observationerna. Den induktiva 
ansatsen används vanligtvis vid kvalitativa undersökningar. (Collis & Hussey, 2014, 
s.7-8) Utgångspunkten i denna uppsats är den induktiva metoden eftersom den består av 
kvalitativa intervjuer. Med stöd av detta kommer vi undersöka hur bostadspriserna 
påverkas av det utökade amorteringskravet. Eftersom bostadspriserna under flertalet år 
varierat och därför en anledning till att gammal teori inte aktuell och ny teori behöver 
framställas, därför är valet den induktiva metoden.   

3.3 Litteratursökning 
Studiens teoretiska referensram samt bakgrundsinformation är främst baserad på 
vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har återfunnits via portalerna Business Source 
Premier (Ebsco) samt Google Scholar. När en artikel har hittats som är relevant för 
ämnet har källor i den vetenskapliga artikeln använts för att leda undersökningen vidare. 
Utifrån denna arbetsmetod har en bred referensram bildats samt den teoretiska 
referensramen har formats utifrån flera författares perspektiv. För att finna inspiration 
till undersökningens upplägg har tidigare uppsatser använts som hjälp och Diva portal 
har använts som sökhjälp för att finna dessa. För att hitta information om 
amorteringskraven och dess innebörd har Riksbanken, Finansinspektionen och 
Regeringens hemsidor använts som grund. 
 
För att hitta kunskap och bli väl insatt i forskningsämnet krävs det en noggrann 
genomgång av litteraturen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 85). I början av studien lästes 
ett flertal vetenskapliga artiklar varav några blev utvalda till studien och användes som 
grund till den teoretiska referensramen. Vid skapandet av intervjuguiden avsattes 
mycket tid till den teoretiska referensramen, eftersom teoretiska referensramen var 
utgångspunkten för intervjuguiden. Detta för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Ytterligare en orsak till varför mycket tid användes till att utforma en 
väsentlig intervjuguide var för att guiden senare kommer ligga till grund för studiens 
resultat.  

3.3.1 Sökord 
Den relevanta litteraturen har hittats genom de sökvägar som nämns nedan. De ord som 
har använts vid sökning är exempelvis; 
 
Amortization, loan, Sweden, housing market, prospect theory, finance, house market, 
expectations, residence, debt, credit, gains, profit, demand, supply, loss, house price, 
liquid market, illiquid market, time on the market och household. 
 
Bostadsmarknad, amorteringskrav, löneskillnader, bostadspriser, förändring i 
bostadspriser, bolånetak, amorteringskrav 2016, amorteringskrav 2018, hyresrätter, 
utbud, efterfråga, bostadsbubbla och arbetslöshet. 
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Detta är endast en bråkdel av samtliga sökord. I de flesta fall har några av orden använts 
vid sökningen men kompletteras med ytterligare ord för att avskilja sökningen. De 
vetenskapliga artiklarna har därefter lett till andra artiklar, vilket har försvårat att 
dokumentera vad samtliga sökordsträffar gett. Därför har vi valt att inte sammanställa 
detta i en sökordstabell.  

3.4 Källkritik 
Att vara källkritisk är viktigt vid en vetenskaplig studie. Andra källor såsom tidigare 
kurslitteratur samt andra trovärdiga böcker inom ämnet har använts för att styrka teorier 
och tillvägagångssätt. De kriterier som vi har utgått ifrån är äkthet, tid, beroende samt 
tendens. Vid äkthet har vi granskat om källan är det som den verkligen utger sig att 
vara. När källan är upprättad samt om den är aktuell, är vad som granskats vid kriteriet 
tid. Om källan är beroende så undersöks om källan är fristående eller om den bygger på 
andra källor. Slutligen vid kriteriet tendens har det kontrollerats om källan innehåller 
författares värderingar i informationen.  
 
Till att börja med har böcker från våra tidigare kurser exempelvis Business Research 
författad av Jill Collis samt Roger Hussey använts som stor grund i metoden. Böckerna 
har ansetts som relevanta och tillförlitliga då de används vid kurser på Umeå 
Universitet.  
 
När det gäller de vetenskapliga artiklarna var det en utmaning att hitta relevanta och 
aktuella källor som kan styrka och förklara delar av uppsatsen. Kriteriet tid och om 
informationen kan tillämpas på Sveriges bostadsmarknad är de två kriterier som varit 
svårast att uppfylla. De artiklar som används i uppsatsen är däremot noggrant utvalda 
och de som passar bäst i tid utifrån det som finns och kan kopplas till vårt specifika 
område.   
 
Vidare för att diskutera resultatet från intervjuerna har priser på försäljningar av 
bostadsrätter i områdena Åre och Östersund hämtats från www.hemnet.se. Dessa siffror 
anses som trovärdiga samt aktuella då samtliga bostadsförsäljningar via mäklare 
publiceras på hemsidan. Slutligen, den källa som har använts för att hitta lönestatistik är 
www.hitta.se och www.scb.se. Lönestatistiken användes från www.scb.se för år 2016 
och www.hitta.se för år 2017. SCB anses som en tillförlitlig källa då de genomför egna 
relevanta undersökningar. Det går däremot att diskutera om www.hitta.se är en 
trovärdig källa. Lönestatistiken ska enbart användas för att påvisa det resultat som 
framkommer från intervjuerna, det vill säga statistiken ska inte ligga till grund för 
resultatet. Resultatet av studien ska komma från intervjuerna. Utifrån detta anses 
www.hitta.se vara en trovärdig källa för ändamålet.  

3.5 Metod för datainsamling och tekniker 
Ett sätt att utgå ifrån vid insamling av kvalitativ data inom det interpretivistiska 
perspektivet är de fem steg som Business Research beskriver. Stegen består av att 
identifiera ett område, välja vilken data som skall användas inom studien inkluderat att 
skapa frågor, göra en pilotstudie och ändra intervjuguiden efter den samt det slutgiltiga 
steget som innebär att sortera och välja den data som kan användas inom 
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undersökningen. (Collis & Hussey, 2014, s.130-131) Detta är en utgångspunkt under 
hela processen för uppsatsen. 
 
Uppsatsen kommer bestå av en tvärsnittsstudie. Detta innebär insamling av data vid 
olika sammanhang men med samma tidsintervall (Collis & Hussey, 2014, s.63). Detta 
kommer ske genom att bostadspriser jämförs år 2017 till 2018 under perioden 1 mars till 
den 15 april. Jämförelsen sker mellan de olika områdena Åre och Östersund genom 
bostadspriserna i pris/kvm, område, Rum och Kök (R.o.k.) samt datum för försäljning. 
Något som hämtas från www.hemnet.se. Löneskillnader mellan de olika områden 
kommer även användas som underlag till studien. Lönestatistiken kommer från 
www.hitta.se och www.scb.se. De kvantitativa siffrorna kommer endast användas för att 
styrka resultatet från intervjuerna samt den slutgiltiga diskussionen. 
 
Slutligen kommer en kvalitativ datainsamlingsmetod genomföras i form av intervjuer 
med lokala mäklare i Åre och Östersund. Det är semistrukturerade intervjuer som 
kommer fullborda uppsatsen. Metoden innebär att det är personen som intervjuar som 
samlar in data samt tolkar den information som respondenten ger. Tydligare beskrivning 
och tillvägagångssätt kommer under rubriken 3.8 Datainsamling i form av kvalitativ 
metod.    

3.6 Urval av undersökningsenhet 
Innan genomförandet av studien fördes en diskussion om hur man skulle nå ut till 
undersökningsenheterna samt hur många som skulle intervjuas. Slutligen föll beslutet på 
att ringa till mäklare och fråga om de ville delta i studien. Detta tillvägagångssätt kallas 
för bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna blev utvalda utifrån deras 
tillgänglighet (Bryman, 2011, s.194-195). Till viss del har snöbollsurval förekommit, 
vilket innebär att en mäklare hänvisar oss vidare till en annan mäklare. Vid 
snöbollsurval så uppstår en dominoeffekt där en respondent hänvisar till ytterligare 
kontakter. Denna urvalsstrategi förekommer främst inom kvalitativ forskning (Bryman, 
2011, s. 196-197). Anledning till varför bekvämlighetsurval samt snöbollsurval 
användes till studien grundades i att hitta passande respondenter till avgränsningarna 
Åre och Östersund. I ett tidigt skede av studien bokades intervjuer in för att minimera 
risken att inte få frivilliga respondenter, därav föll även valet på bekvämlighetsurval och 
snöbollsurval.  
 
För att skapa ett tillförlitligt och brett resultat så kommer det prioriteras att intervjuerna 
ska ske med olika mäklarbyråer i Åre och Östersund. Målsättningen är att intervjua sex 
stycken mäklare i Åre och Östersund, tre stycken på vardera ort. Kvale och Brinkman 
(2009, s. 129-130) nämner att intervjustudier vanligtvis brukar utgå från tio till femton 
stycken. Nödvändigtvis behöver inte en ökad intervjugrupp resultera i att kvaliteten på 
studien blir bättre. Vid många kvalitativa studier borde författarna ha spenderat mer tid 
på analys och förberedelse av intervjuerna än att utföra fler till antalet (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 130). Utifrån detta anser vi att målsättningen att intervjua sex 
stycken mäklare är tillräckligt, då syftet med studien inte är att generalisera utan snarare 
att skapa en förståelse för hur amorteringskravet kan påverka framtiden.   
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3.7 Genomförande och  forskningsetiska överväganden 
Som nämnt tidigare så kommer genomförandet av undersökningen bestå av kvalitativ 
datainsamling. Respondenterna i studien  kommer att kontaktas och därefter besökas för 
en intervju. För att uppnå en personlig intervju med mäklarna är målet i att så stor 
utsträckning som möjligt utföra intervjuerna på samma plats som de medverkande. I och 
med detta minskas risken för uteblivna svar samt tolkningsfel av frågorna. Frågor som 
respondenten, av olika skäl, inte vill eller kan besvara kommer av etiska skäl inte 
behöva besvaras. Telefonintervju kan bli aktuellt i de fall som respondenterna kräver 
det.  
 
Studien utgår ifrån de fyra forskningsetiska principer som Bryman och Bell (2017, 
s.141-163) förespråkar. De fyra principerna är skada för deltagarnas del och 
konfidentialitet, samtyckeskrav, intrång i privatlivet samt falska förespeglingar. Nedan 
presenteras studiens etiska överväganden utifrån vartdera krav. 

3.7.1 Skada för deltagarnas del och konfidentialitet 
Respondenterna kommer få möjlighet att godkänna sina egna delar som kommer att 
brukas i forskningsplanen. Att vara anonym innebär att personens identitet skyddas 
oavsett situation (Svensson & Starrin, 1996, s.41). I denna studie har respondenten 
möjligheten att vara anonym vilket inte innebär någon skada för mäklarnas yrke. 
Intervjufrågorna är inte personliga utan berör endast det utökade amorteringskravet och 
priserna på bostadsmarknaden i Åre och Östersund. Frågorna är noga formulerade för 
att beröra mäklarnas syn och erfarenheter kring det utökade amorteringskravets 
påverkan på bostadspriserna. Genom välformulerade intervjufrågor och en möjlighet att 
vara anonym medför det inget hinder för mäklarna att delta.  

3.7.2 Samtyckeskrav 
Respondenterna kommer bli underrättad om att intervjuerna kommer användas till ett 
forskningssyfte samt att intervjuerna kommer spelas in och därefter transkriberas. De 
svarande kommer även få information om att de har möjlighet att dra sig ur studien 
under processens gång, detta kallas informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2014, 
s.107). När mäklarna blir tillfrågade om att delta i studien kommer tydlig information 
förklaras kring vad studien handlar om samt vad syftet är. Detta kommer beskrivas 
återigen vid intervjutillfället för att säkerhetsställa informerat samtycke.  

3.7.3 Intrång i privatlivet 
Som nämnt utgår frågorna från mäklarnas yrkesroll och erfarenheter kring 
bostadsmarknaden. Inga personliga frågor kommer ställas och därför riskeras inte 
intrång i mäklarnas privatliv. Om mäklaren däremot exemplifierar erfarenheter kring 
bostadsmarknaden från privatlivet är det i efterhand upp till mäklaren om det är okej att 
det framgår i studien. Allt ska godkännas av mäklaren innan något publiceras i studien 
vilket stärker skydd mot intrång i privatlivet. Bryman och Bell (2017, s.150-156) 
definierar intrång i privatlivet som sammanhängande med samtyckeskravet där 
medverkande ska godkänna. Något som beaktas i denna studie.   
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3.7.4 Falska förespeglingar 
Bryman och Bell (2017, s.154-156) beskriver att falska förespeglingar innebär att inte 
ge felaktig information kring vad en studie handlar om. Detta är något som prioriteras i 
denna undersökning, det vill säga att ge korrekt information om vad studiens syfte är, 
vad undersökningen handlar om samt att mäklarna har möjlighet att godkänna sina 
delar. Detta eftersom studien inte utgår från någon observation utan intervjuer där syftet 
är att undersöka om det utökade amorteringskravet påverkat bostadspriserna i Åre och 
Östersund.   

3.8 Datainsamling i form av kvalitativ metod 
Syftet med studien är att undersöka huruvida det utökade amorteringskravet påverkar 
bostadsmarknaden i Åre och Östersund. En kvalitativ undersökningsmetod innebär att 
fokuseringen ligger på ord snarare än siffror från datainsamlingen. Intervjufrågorna bör 
vara riktad mot det som forskningsprocessen ska undersöka. Det finns olika sätt att 
genomföra en intervju, antingen genom stängda frågor eller semistrukturerade frågor 
som innebär att frågorna är relativt öppna. En semistrukturerad intervju innebär att man 
förbereder grundläggande frågor som ska beröra ämnet och utifrån detta ställs fler 
frågor. Frågornas ordning samt vilka frågor som ställs beror på situationen samt 
respondenten. (Collis & Hussey,  2014, s.130–135) Denna studie kommer utgå från 
semistrukturerade intervjuer, se appendix 1 för intervjuguide. Det som karaktäriserar 
semistrukturerade intervjuer är att det förekommer fler öppna frågor, vilket bidrar till en 
mer avslappnad intervju.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras genom att båda skribenterna tillsammans 
intervjuar en mäklare från en mäklarbyrå. Anledningen till varför enbart en mäklare ska 
delta under varje intervju är att respondenten ska kunna svara ärligt utan att bli påverkad 
av en kollega från företaget. Genom att både Anna Hedin och Malin Jönsson kommer 
delta i intervjun, bidrar det till att all väsentlig data samlas in. Anteckningar kommer tas 
av samtliga skribenter under intervjun, samtidigt som samtalet kommer spelas in. Innan 
intervjun kommer vi kontrollera om det är godkänt att intervjun spelas in. Resultatet av 
intervjun kommer enbart användas till undersökningen. Efter att transkribering av 
intervjuerna har skett kommer resultatet skickas ut till de intervjuade för godkännande.  
 
Sammanfattningsvis kommer de semistrukturerade intervjuerna struktureras på olika 
sätt beroende på hur respondenten besvarar frågorna. Utifrån detta kan det komma sig 
att intervjuerna kommer skilja sig åt. Intervjuguiden delas därför in i olika kategorier. 
Detta för att underlätta samtalets flyt. Tidsåtgången för en intervju beräknas ta omkring 
40 minuter. Antalet frågor och längden på intervjuerna kan variera, i och med att syftet 
med intervjuerna är att få den information som skall ge svar på forskningens intention.  

3.9 Databearbetning samt analys 
Den kvalitativa studien utgår från den generella analysprocessen som är en 
analysmetod. Den utgår från tre steg där första steget innebär att minska den insamlade 
data för att behålla väsentlig information för ändamålet. Det andra steget innebär att 
data ska sammanställas. Det slutliga steget är att dra slutsatser från den information som 
finns i sammanställningen. Detta medför att man utesluter den irrelevanta 
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informationen. (Collis och Hussey, 2014, s.165-166) Dessa tre steg är utgångspunkten i 
den kvalitativa processen som skall genomföras. Detta är en viktig grund då det kan 
uppkomma mycket irrelevant information av de intervjuer som ska genomföras. Under 
det korta tidsintervall som uppsatsen pågår är det viktigt att följa den generella 
analysprocessen så att endast den relevanta informationen ingår i studien. Fokus 
kommer vara att samla detta i ett koncentrat som kan användas för slutsatsen. 
 
En tabell kommer att användas för att sammanställa steg två. Detta för att tydligt 
strukturera vad respondenterna svarat utifrån de olika områden som intervjun utgått 
ifrån. Tabellen underlättar även att utläsa slutsatser som grundas i tabellen. Varje 
intervju med en mäklare från Åre och Östersund representerar ett område i tabellen på 
de vågräta kolumnerna. I de lodräta kolumnerna presenteras de olika kategorierna. De 
kategorier som tabellen kommer utgå ifrån är bostadsmarknaden idag, förändring 
bostadsmarknad, förändring bland intressenter, köpare och säljare, försäljning, 
amorteringskravets påverkan, framtid Åre och Östersund, framtid andra områden samt 
övrigt. Slutligen ska resultatet analyseras och slutsatser ska dras.  

3.10 Datainsamlingsinstrument 
Eftersom studien består av datainsamling i form av intervjuer, är förväntningen att valet 
av denna typ av intervju ska resultera i att samtalet blir så naturligt som möjligt och att 
det finns möjligheter att styra intervjun beroende på situation. 
  
Intervjuguiden kommer utgå från den teoretiska referensramen för att besvara studiens 
syfte. Intervjufrågorna delas in i olika kategorier; inledande frågor, bostadspriser, 
intressenter och köpare, försäljning samt framtiden. Alla kategorier är kopplade och 
noga utvalda för att tänkas beröra syftet kring om amorteringskravet påverkar 
bostadspriserna samt hur det kommer påverkas i framtiden. Indelningen av olika 
kategorier grundas i att enkelt kunna få ett naturligt samtal. Anledningen till varför 
teman har bildats i intervjuguiden är för att få en mer anpassningsbar intervju. Som 
nämnt beräknas intervjuerna uppta cirka 40 minuter men kan variera beroende på 
situationen, vad respondenten svarar samt hur mycket som framkommer under 
intervjun.  
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KAPITEL 4 - RESULTAT 
 
 
I kapitel fyra presenteras resultatet från vår undersökning samt respondenternas 
huvudsakliga svar från intervjuerna, i en sammanfattande tabell. Detta presenteras i 
rent datamaterial utan analys eller diskussion. 
 

4.1 Pilotstudie 
Innan ordinarie intervju genomfördes en pilotstudie för att testa intervjuguiden samt för 
att få en förståelse för hur en intervju fungerar. Ungefär en vecka innan genomförandet 
av ordinarie intervjuer testades pilotstudien med en utbildad mäklare. Pilotstudien 
genomfördes en vecka i förväg eftersom tid till att utveckla och korrigera intervjuguiden 
kunde vara nödvändig. Efter pilotstudien tillfrågades mäklaren vad denne tyckte om 
frågorna samt vårt sätt att intervjua. Respondenten ansåg att det inte fanns något 
specifikt att anmärka på, utifrån det har inget förändrats i intervjuguiden och vårt sätt att 
intervjua. Under de ordinarie intervjuerna upptäcktes vissa frågor som var irrelevanta 
för studiens undersökning och därav exkluderas de från intervjuguiden.  
 
Målsättningen var att genomföra ytterligare en pilotstudie med mäklaren, enbart för att 
träna och komma underfund med hur följdfrågorna kunde ställas utan att bli en ledande 
fråga. På grund av tidsbrist hos mäklaren kunde inte någon ytterligare pilotstudie 
genomföras. Valet föll då på att testa intervjuguiden på varandra för att upptäcka om 
några frågor var oklara och korrigera eventuella fel. Intervjuguiden är välarbetad och 
frågorna har relevanta kopplingar till syftet och tidigare forskning. För att försäkra oss 
om att intervjuguiden har relevanta frågor samt att studien ska få ett användbart resultat, 
har vi haft en kontinuerlig dialog med vår handledare. 

4.2 Datamaterial 
Data som studien utgår från är fyra stycken intervjuer med registrerade mäklare som är 
verksamma i Åre och Östersund. Grundtanken med studien var att undersöka Umeås 
bostadsmarknad. Innan genomförandet kontaktade vi sju mäklarbyråer i Umeå stad. 
Responsen blev dessvärre inte som förväntat. Tre byråer avböjde att delta i studien och 
resterande gav inget svar. Anledningen till varför mäklare i Umeå inte valde att ställa 
upp kan ha sin grund i att Umeås bostadsmarknad har haft en avmattning de senaste 
månaderna. Utifrån det kan rädslan att uttala sig angående marknaden ha bidragit till att 
flertalet avböjde, något som mäklare påpekade under intervjuerna.  
 
Fortsättningsvis, eftersom flertalet mäklare i Umeå avböjde att delta i undersökningen 
ändrades val av område. Åre och Östersund blev undersökningsområdena, där 
kontaktades fyra byråer, två på vardera ort. Samtliga mäklare var villiga att delta i 
studien. Anledningen till varför urvalet föll på två byråer på vardera ort beror på att 
totalt finns det tre stycken stora byråer i Östersund samt Åre. I och med att få intervjuer 
med en mäklare från vardera byrå på de båda orterna, anser vi ge ett trovärdigt och 
tillförlitligt resultat.  
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Intervjuer: 
 
● Intervju med en respondent från Svensk Fastighetsförmedling i Östersund. 

Intervjun hölls den 13 april 2018. 
● Intervju med en respondent från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i 

Östersund. Intervjun hölls den 18 april 2018. 
● Intervju med en respondent från Bjurfors i Åre. Intervjun hölls den 19 april 

2018. 
● Intervju med en respondent från Husmanhagberg i Åre/Storsjömäklarna i 

Östersund. Intervjun hölls den 24 april 2018. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes via telefon, eftersom området Umeå byttes till Åre och 
Östersund. Utifrån dessa nya förutsättningar ville vi effektivisera processen och därav 
blev det smidigare att genomföra undersökningen via telefonintervjuer. 

4.3 Medverkande respondenter 
Här presenteras företagen och information kring de medverkande respondenterna. 
Informationen är hämtad från de genomförda intervjuerna.  

4.3.1 Svensk Fastighetsförmedling i Östersund 
Svensk Fastighetsförmedling Östersund är en mäklarbyrå med 13 anställda vilket 
innefattar både mäklare och assistenter. Den intervjuade mäklaren arbetar på 
mäklarbyrån. Mäklarens roll har pågått sedan år 1991. Idag arbetar mäklaren på 
Östersundskontoret men har tidigare arbetat runt om i Jämtland. Tidigare arbetade 
mäklaren med försäljning på andra utvecklingsföretag där arbetsuppgiften var att sälja 
bostäder i bland annat Umeå och Luleå. Försäljningarna idag inkluderar även 
fritidsboenden i Åre men det huvudsakliga försäljningsområdet är bostäder i Östersund 
samt andra delar av Jämtlands län.  

4.3.2 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Östersund  
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Östersund har åtta anställda mäklare och 
mäklarassistenter. Respondenten på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Östersund 
har arbetat som mäklare i 20 år. Idag säljer mäklaren bostäder i Östersund och Åre. 
Mäklaren beskriver arbetsfördelningen som 90 procent i Östersund och 10 procent i 
Åre. Under de första 15 åren arbetade mäklaren i Sörmland. Idag är respondenten även 
delägare i mäklarbyrån Åre, även om arbetet främst sker i Östersund.  

4.3.3 Bjurfors i Åre 
Bjurfors i Åre startade år 1998 efter att mäklaren som tidigare var styrelsemedlem i 
mäklarsamförbundet var på ett möte som ledde till ett Bjurforssamarbete i Åre. 
Mäklarbyrån bytte namn från det dåvarande Westerlinds. Mäklarbyrån har idagsläget 
sju anställda mäklare och assistenter. Respondenten som är VD och fastighetsmäklare 
på Bjurfors Åre och har varit verksam i Åre under 35 år. Till viss del har mäklaren även 
skött kommersiella affärer i Östersund och Örnsköldsvik.  
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4.3.4 Husmanhagberg i Åre/Storsjömäklarna i Östersund 
Husmanhagberg i Åre är en nystartad mäklarbyrå med fyra verksamma franchisetagare 
och mäklare. Respondenten som deltog i denna studie är franchisetagare på 
Husmanhagberg Åre men även partner och registrerad fastighetsmäklare på 
Storsjömäklarna. Storsjömäklarna är en mäklarbyrå i Östersund med sju verksamma på 
företaget. Storsjömäklarna i Östersund är fristående från både kedjor och banker medan 
Årekontoret ingår i Husmanhagbergkedjan. Mäklaren har arbetat som mäklare sedan år 
2006 och främst arbetat med bostadsförsäljningar i Östersund.  

4.4 Tabellsammanställning Östersund 
 
 Svensk Fastighetsförmedling, 

Östersund 
Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling, Östersund 

Bostadsm-
arknaden 
idag 

Idag ser bostadsmarknaden i 
Östersund bra ut.  

Bostadsmarknaden är idag bra och sund. 
Åre är mer lik Stockholms 
bostadsmarknad så det skiljer sig mellan 
Åre och Östersund. Vi upplever mer 
mättnad i Åre än Östersund. Något färre 
spekulanter i Åre än Östersund. 

Förändrin-
g på 
bostadsm-
arknaden 

Under de senaste åren har priserna 
bara gått uppåt. Vi kunde se en 
inbromsning innan jul. Vid införandet 
av det nya amorteringskravet 2018 
kunde man inte se någon skillnad. 
Man var beredd på förändringen. Det 
är fler objekt ute nu jämfört med för 
ett år sedan. Sen är det mycket 
studenter nu i juni och juli, så det är 
mer fluktuationer under året. Idag 
upplevs marknaden ha fler objekt ute, 
vet inte vad det beror på men i 
Östersund är det mycket 
nyproduktion idag. 

De senaste åren har priserna stigit rejält i 
Östersund. I höstat skedde en förändring 
på marknaden, vi såg en dipp. Där spelar 
media en stor roll, att folk tror att 
amorteringskravet kommer spela in. Jag 
fick statistik från första kvartalet i år att 
priserna har ökat lite i Östersund men i 
Åre har priserna sjunkit med 11 procent. 
Då har priserna i Åre varit galet höga. 
Vilket i och för sig blir mycket pengar 
vid en sådan prissänkning. Samtidigt 
sitter många i en sits där de kanske inte 
väljer att sälja då de har så bra 
hyresintäkter på sin bostad. I alla fall i 
Åre och Duved. En avmattning generellt 
sett kan man se på båda marknaderna 
efter att media redan i höstas började 
prata om amorteringskravet. När jag 
började som mäklare gick det inte ens att 
sälja, då var det köparens marknad och 
vi kanske är på väg tillbaka dit. 
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Förändrin-
g bland, 
intressent-
er, köpare 
och säljare 

Säljare är lite oroliga att det har blivit 
skillnad efter amorteringskravet. Det 
tar längre tid för intressenter att 
bestämma vad man ska buda på. 
Intressenter tittar på fler objekt innan 
man bestämmer sig.  

På Östersunds marknad tänker folk efter 
lite mer idag jämfört med tidigare. 
Affärer görs fortfarande men inte lika 
kraftiga budgivningar. Spekulanter är 
mer försiktiga och det är svårt att få 
igång budgivningarna. Utgångspriserna 
är detsamma som för ett år sedan och 
säljarens förväntningar är att en 
budgivning ska starta. Marknaden 
fungerar inte så idag. Säljarens 
förväntningar måste mötas upp med 
köparens köpvilja. De som säljer är de 
som måste sälja av olika anledningar. Nu 
tror köpare att det är köparens marknad 
och agerar efter det. Bud läggs under 
utgångspris, vilket inte skedde för ett år 
sedan. Då var det vanligt med bud över 
utgångspris. Idag vill folk känna sig 
trygg i det de betalar, därför läggs bud 
under utgångspris. Vilket drar med fler 
budgivare och i slutändan kan priset bli 
betydligt högre än utgångspris. Det är 
generellt lägre utbud om man exluderar 
nyproduktion. Det tar längre tid att sälja 
objekt så det blir fler bostäder ute 
samtidigt.  

Försäljnin-
g 

Försäljningsprocessen har inte 
förändrats, den är samma som förut. 
Samtidigt tar det lite längre tid, 
marknaden har blivit långsammare. 

Det är lite trögare på Östersunds 
marknad idag. Inga avhopp av köpare på 
grund av amorteringskravet. Dock fler 
avhopp på grund av en allmän oro om 
vad som kommer hända med hus- och 
bostadsrättspriserna.  

Amorteri-
ngskravets 
påverkan 

Jag har inte upplevt någon som pratat 
om amorteringskravet ännu. Endast 
en person som nämnt det. Östersund 
ligger inte på samma lånenivåer som 
Stockholm, Malmö och Göteborg. 
Priserna är mycket högre där.  

Det är för tidigt att dra slutsatser om det 
utökade amorteringskravet eftersom det 
endast har gått en och en halv månad. En 
intressant effekt med det första 
amorteringskravet i Östersund var att 
innan den trädde i kraft skedde en rejäl 
prisökning. En teori var att samma sak 
skulle ske med det utökade 
amorteringskravet men så blev det inte. 
Den här gången nådde informationen 
möjligtvis bättre fram. Även fast banker 
redan vid det första amorteringskravet 
utgick ifrån 4,5 till 5 gånger låntagares 
bruttoinkomst. Enligt Länsförsäkringars 
bankstatistik är det endast 10 till 15 
procent som kommer drabbas i Jämtland 
av det nya amorteringskravet. I 
storstäderna är påverkan troligtvis 
betydligt större.  
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Framtid 
Åre och 
Östersund 

Priserna kommer inte påverkas så 
länge nyproduktion har högre pris än 
andrahandsmarknader. Det som är 
styrande är om räntorna sticker iväg 
uppåt, rejält. Inte en liten justering 
utan en dramatisk ökning. I framtiden 
kommer troligtvis bara de stora och 
dyra bostäderna påverkas. Så länge vi 
säljer nyproduktion finns inga 
incitament för att priserna ska gå ner. 
I Östersund är det troligtvis de 
centrala delarna och nybyggnationer 
som man behöver låna pengar till 
som kommer påverkas. Om det 
fortsätter att byggas lika mycket kan 
det stanna av. Men så länge 
bostadsrätter är billigare att bo i än 
hyresrätter så kommer man hellre 
köpa en bostadsrätt. 

På Åre och Östersunds marknad kommer 
det påverka de dyra objekten. Samtidigt 
så handlar det inte om så mycket lånade 
pengar i Åre än vad det gör i Östersund. 
De bostäder som kostar över 4 till 5 
miljoner, där kommer vi se en 
avmattning, eftersom normalpriset för en 
bostad i Östersund inte kommer upp till 
4,5 gånger årsinkomsten. I framtiden 
kommer troligtvis marknaden 
stabiliseras, kanske stiga marginellt eller 
plana ut.  

Framtid 
andra 
områden 

Det är större prisskillnader på 
Stockholms bostadsmarknad än 
Östersunds. Det är troligtvis i de 
städer med höga priser som kommer 
påverkas mest i framtiden. 
Exempelvis Stockholm, Göteborg 
och Malmö.  

Jag tror att vi går mot en sundare 
marknad där vi mäklare får vara 
traditionella mäklare. Åre är som nämnt 
i samma prisnivå som storstäderna. Där 
kommer marknaden och priserna 
troligtvis påverkas mer än i Östersund. 
Via andra kollegor i Stockholm och 
söderut har jag hört att marknaden inte 
är samma som förut.  

Övrigt Jag tror att storstäder som har dyra 
priser kommer påverkas mest, men 
jag har förstått att Umeå har varit i en 
liten svacka. 

Det är farligt med statistik, senaste 
statistiken från Svensk Mäklarstatistik 
presenterade att Jämtlands läns 
bostadspriser hade minskat med 10 
procent samt Västerbotten 18 procent.  
Men när man kollar närmare på siffrorna 
så stämmer de inte. Det är ändå officiell 
statistik som man ska vara försiktig med. 

4.5 Tabellsammanställning Åre 

 Bjurfors, Åre Husmanhagberg, Åre/ 
Storsjömäklarna, Östersund 

Bostadsm-
arknaden 
idag 

Bostadsmarknaden har varit normal 
med mycket bud fram till 
sportlovsveckorna åtta till tio. Åre 
brukar följa Stockholms marknad på 
fem minuter eftersom marknaden 
domineras av kunder från Stockholm 
och Norge. Fastboende i Åre är 
endast tio procent av marknaden, 
resterande är fritidsboenden. 

I höstas kunde jag se en förändring på 
bostadsmarknaden. Idag är det inte 
samma överhettning på marknaden som 
det var tidigare. Åre har en speciell 
bostadsmarknad där det nästan bara är 
fritidsboenden. Det är färre som lägger 
bud och går på visning jämfört med  
Östersund. 
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Förändrin-
g på 
bostadsm-
arknaden 

Hela vintern har det varit bra drag på 
marknaden men efter 
sportlovsveckorna hände det något i 
och med amorteringskravet. Även om 
Åres kunder inte lånar mycket så 
måste de ändå sälja något vid köp av 
en till bostad, då de har ofta flera 
bostäder. Vilket gör att de påverkas 
till en viss del av amorteringskravet. 
Det är skillnad i hur människor 
diskuterar kring bostadsköp, då de 
inser att de plötsligt måste betala 10 
000 kronor mer i amortering per 
månad för att köpa en till bostad. Det 
var nog lite av planen att öka 
människors medvetenhet om att 
amortera då marknadspriserna har 
stigit rakt upp i fem till sju år och 
bostäderna belånas allt mer. Det är 
Stockholm, Malmö och Göteborg 
som styr fastighetsmarknaden. 
Marknaden har varit som vanligt i 
den lägre prisklassen av bostäder, vid 
två till tre miljoner. Det är mer 
tveksamheter kring de dyrare 
objekten. Det är nästan fler objekt ute 
på marknaden nu jämfört med förra 
året. 

De senaste åren har det varit en extrem 
uppgång generellt på bostadsmarknaden 
i Sverige. De senaste tre till fyra åren har 
det flutit på men det var i höstas som det 
skedde en förändring på marknaden. 
Marknaden stannade upp och lugnade 
sig. 

Förändrin-
g bland, 
intressent-
er, köpare 
och säljare 

Jag upplever att det inte har märkts så 
mycket men intressenter har blivit 
mer reserverad i hur de agerar vid 
affärer. Jag märker att priser som 
slutar på fem till tio procent lägre än 
förväntat pris kan accepteras av en 
säljare vilket inte skedde för ett år 
sedan. Kring de dyrare objekten är 
det mer försiktighet gällande vad för 
bud som läggs. Överlag har alla blivit 
mer reserverade och det tar längre tid.  

Det blev i höstas mindre folk på 
visningarna och färre budgivare. 
Amorteringskravet minskade antalet som 
kom på visning och hur många som 
budade. Folk kommer bara på visning 
om de kan köpa objektet. Intressenter 
har sänkt ambitionsnivå och vill köpa till 
ett lägre pris. 

Försäljnin-
g 

Försäljningar tar lite längre tid idag. 
Förra året kunde en försäljning vara 
klar på två till tre veckor. I år kan det 
ta två till tre månader innan man 
hittat en köpare som säljaren 
accepterar. I försäljningsprocessen är 
budgivningar inte lika vanliga längre. 

Idag har vi en långsammare marknad 
som innebär att det tar längre tid innan 
ett köp genomförs. Vilket har lett till ett 
ökat utbud. Vid en försäljning har 
budgivningen blivit hårdare då 
skillnaden mellan utgångspris och 
slutpris inte skiljer sig så mycket åt. 
Skillnaden har minskat, vilket gör det 
svårt att möta säljarens prisförväntning. 
Dessa förändringar kan bero på 
amorteringskravet. 
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Amorteri-
ngskravets 
påverkan 

Amorteringskravet är en liten del i 
den förändring som skett på 
marknaden. En dämpning av 
marknaden har skett. Dämpningen 
syntes mycket tidigare i storstäderna 
än i Åre. Kunderna i Åre belånar inte 
sina bostäder i lika stor utsträckning 
som i andra städer. Vid köp av en 
bostad i Åre är det ofta individer som 
har pengar över och vill unna sig en 
fritidsbostad. Åres marknad har 
drabbats mindre av dämpningen då 
det är mer turism där. 
Marknadsförändringar kommer  alltid 
ske oavsett om det gäller politiska 
beslut, händelser i EU eller 
framförallt bankräntor. 
Amorteringskravet kommer slå mot 
de som överkonsumerar och vill ha 
det lite lyxigare jämfört med vad 
deras inkomster klarar av.  

Effekten på marknaden skedde när 
media började skriva om det utökade 
amorteringskravet. Media skrev om att 
bostadspriserna kommer sjunka samt att 
bostadsmarknaden kommer bli ostadig, 
vilket påverkade människor. Detta är 
något som gäller på Sveriges 
bostadsmarknad, men det var i 
storstäderna som det märktes toppar och 
dalar. Vilket inte märktes i 
Östersundsområdet där fluktuationerna 
inte blir lika stora. Effekten av 
amorteringskravet kommer till slut att 
påverka marknaden kring Östersund. 
Amorteringskravet kommer påverka de 
hushåll som har hög belåningsgrad och 
som vill ha samma standard på ett nytt 
objekt. 
 
Budgivningsprocessen har blivit lugnare 
då det har blivit svårare för hushåll att få 
lånelöfte på grund av det utökade 
amorteringskravet. Det är svårare att få 
säljare att acceptera ett lägre pris, då de 
fortfarande vill ha samma pris som andra 
objekt tidigare har fått. Samtidigt som 
köpare anser att det är lägre pris på 
marknaden. Det har därför blivit svårare 
att få säljare och köpare att mötas då 
marknaden inte ser likadan ut som för ett 
år sedan. 

Framtid 
Åre och 
Östersund 

I framtiden kommer 
bostadsmarknaden påverkas mer i 
Åre. Detta eftersom att de kunder 
som köper bostad i Åre inte bara har 
en villa för sju till tio miljoner, utan 
även fler bostäder på andra platser. 
Personerna ifråga vill ha fler bostäder 
och tar därför fler lån.  

Det utökade amorteringskravet kommer 
påverka bostadspriserna på så sätt att de 
planar ut. Priserna kommer inte gå upp 
men prisutvecklingen kommer dämpas. 
Det skapar samtidigt en minskad 
omflyttning för att vissa kan behöva bo 
kvar på grund av att det kan bli för dyrt 
att ta ett nytt lån. 

Framtid 
andra 
områden 

Amorteringskravet kommer ha en 
påverkan överallt, det har redan 
observerats i Stockholm den senaste 
tiden. När bankräntorna går upp 
kommer bostadspriserna dämpas allt 
mer. Marknadsförändringar sker 
alltid var tredje, femte eller sjunde år. 
Det är främst storstäderna och de 
dyra bostäderna som kommer 
påverkas av amorteringskravet. Vissa 
universitetsstäder kommer påverkas 
mer, exempelvis Umeå.  
 

Det är storstäderna som kommer 
påverkas mest. På kort sikt kommer små 
prisförändringar ske men ingen 
dramatisk prisnedgång. Med kraftiga 
ökningar av bostadspriser kommer det 
någon gång behöva planas ut och det kan 
vara en sådan period på gång. Sen om 
det kommer bero på amorteringskravet 
eller inte är svårt att säga. 
Amorteringskravet kommer troligtvis 
dämpa prisutvecklingen och därför 
kommer inga stora prisuppgångar inom 
de närmsta åren ske. 
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Amorteringskravet kommer mest 
påverka de yngre som har högre 
belåning på grund av att de köpt 
något lyxigare som de inte klarar av 
att betala om något oförutsägbart 
skulle ske. 

Övrigt Över tid är amorteringskravet bara en 
omställning för bostadsmarknaden. 
Amortering är något bra som vid 
sämre tider med högre räntor gör det 
billigare att bo jämfört med om 
hushållen inte hade amorterat. Det är 
bara en lärdom, lån ska betalas 
tillbaka någon gång. 

Det största hindret är för de som inte 
äger en bostad idag som ska komma in 
på bostadsmarknaden i framtiden. 

4.6 Påvisande siffror 
Till grund för de kvalitativa intervjuerna som genomförts presenteras nedan jämförelser 
av genomsnittligt pris per kvadratmeter samt genomsnittlig årsinkomst per invånare för 
områdena Östersund och Åre. 
 

 
 
Figur 4 Genomsnittspris/kvm i Östersund 1 mars- 15 april. 

Källa: Hemnet, Slutpriser – lägenheter Östersunds kommun (2017;2018). 
 
I figur 4 visas skillnaden mellan genomsnittspriset/kvm i Östersund 1 mars till 15 april 
år 2017 samt 2018. Stapeln som är blå representerar genomsnittspriset år 2017 medan 
den orangea stapeln visar genomsnittspriset år 2018. Priserna är presenterade i svenska 
kronor. År 2017 var det genomsnittliga priset/kvm 17 692 kronor medan det år 2018 var 
17 900 kronor. Den procentuella ökningen mellan åren är därför 1,2 procent för 
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Östersund. Antal sålda objekt på bostadsmarknaden år 2017 var 58 stycken medan det 
var 52 stycken år 2018, samma period.  
 

 
 
Figur 5 Genomsnittspris/kvm i Åre 1 mars- 15 april. 

Källa: Hemnet, Slutpriser – lägenheter Åre kommun (2017;2018). 
 
 
Figur 5 visar skillnader mellan genomsnittspriset/kvm i Åre 1 mars till 15 april år 2017 
och 2018. Den blåa stapeln presenterar genomsnittspriset år 2017 och den orangea 
stapeln presenterar genomsnittspriset år 2018. Staplarnas värden visas i svenska kronor.  
Det genomsnittliga priset/kvm var år 2017 var 34 759 kronor. År 2018 var priset 39 127 
kronor. Den procentuella ökningen blir däremed 11,2 procent i Åre mellan år 2017 och 
2018. I Åre var antalet sålda objekt 15 stycken år 2017 och 16 stycken år 2018. 

4.6.1 Lönestatistik 
Enligt statistik från SCB (2018b) så framkommer det att den genomsnittliga 
årsinkomsten per invånare, bland de som är 20 år och äldre, uppgår i Östersunds 
kommun till 282 300 kronor och i Åre 263 900 kronor.  
 
Fortsättningsvis enligt siffror från www.hitta.se uppgår den genomsnittliga 
årsinkomsten per invånare 2017 i Östersunds kommun till 264 700 kronor och i Åre 
kommun 270 400 kronor. Detta påvisar att den genomsnittliga årsinkomsten i Östersund 
har minskat mellan åren 2016 till 2017, medan den däremot har ökat i Åre. Se figur 6 
för inkomstskillnader mellan Åre och Östersund. 
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Figur 6 Genomsnittlig årsinkomst i Östersund och Åre år 2017. 

Källa: Hitta, Åre; Östersund (2018). 
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KAPITEL 5 - ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras datamaterialet från intervjuer med mäklare tillsammans med 
genomsnittlig årsinkomst per invånare samt genomsnittligt pris per kvadratmeter i Åre 
och Östersund. Utgångspunkten är hur vi tolkat den insamlade data utifrån studiens 
syfte samt problemformulering. Till att börja med analyseras Östersund samt Åre var 
för sig och därefter presenteras en jämförelse mellan de båda områdena.  
 

5.1 Analys av intervjuer med mäklare i Östersund 
Utifrån det som har framkommit under intervjuerna med mäklarna från Östersund är att 
bostadspriserna har kraftigt ökat under de senaste åren. Trots att priserna har ökat 
markant anses marknaden fortfarande vara sund. Även om marknaden anses vara sund i 
dagsläget så påverkades bostadspriserna i Östersund av en nedgång i höstas, vilket har 
nämnts tidigare i studien. Efter prisnedgången har mäklarna upplevt en avmattning på 
marknaden. Det är intressenterna som har blivit mer försiktiga samt tittar på fler objekt, 
vilket resulterar i att det har blivit svårt att få igång budgivningarna i jämförelse med för 
ett år sedan. Trots en avmattning och en stagnerad budgivningsprocess så har säljare 
fortfarande samma förväntningar att objekten ska säljas över utgångspriset, vilket inte är 
rimligt på dagens marknad. Dock så har den stagnerade marknaden inte enbart påverkat 
intressenter utan även säljare, det har uppkommit en oro att marknaden har förändrats 
efter amorteringskravet samtidigt som de förväntar sig samma pris som tidigare.  
 
Fortsättningsvis framgår det, borträknat med nyproduktion, att utbudet av bostäder har 
minskat sedan föregående år. Dock så tar det i dagsläget längre tid att sälja objekt 
jämfört med föregående år vilket resulterar i att fler objekt är ute på marknaden 
samtidigt. Anledningen till att försäljningstiden per objekt har ökat beror på att det är en 
allmän oro gällande bostadspriserna och hur de kommer bli påverkad av 
amorteringskravet. Denna oro har lett till en långsammare bostadsmarknad.  
 
Slutligen kan det konstateras att det är för tidigt att dra slutsatser om det utökade 
amorteringskravet, i och med att det enbart har gått ungefär en och en halv månad sedan 
lagen trädde i kraft. Det som däremot kan påverka bostadspriserna är om det sker en 
kraftig räntehöjning, vilket kan resultera i att det blir dyrt för hushållen att bo kvar i 
bostaden. Ett entydigt svar från intervjuerna var att i framtiden kommer 
amorteringskravet påverka de dyrare objekten, inte enbart i Östersund, utan även i 
Stockholm, Göteborg och Malmö.  

5.2 Analys av intervjuer med mäklare i Åre 
Enligt intervjuerna med mäklarna framgick det att Åres bostadsmarknad anses följa 
Stockholms marknad, vilket Östersund inte gör. Till skillnad från Östersunds marknad 
så märktes en skillnad efter sportloven strax innan införandet av det stärkta 
amorteringskravet. Detta förklaras av att Åres bostadsmarknad består till största del av 
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Norrmän samt Stockholmare, samtidigt som bostäderna mestadels används som 
fritidsboenden. Något som påvisar en skillnad mellan Åre och Östersunds marknad är 
att Åres kunder inte behöver belåna sig vid köp av en bostad. Däremot finns det vissa 
kunder, trots bra inkomst, som överbelånar sig på grund av de vill ha ett fritidsboende 
som håller hög standard. Resultatet blev att i Åre märktes en skillnad kring 
bostadspriserna i och med införandet av det utökade amorteringskravet. 
 
Vidare anses marknaden i Åre vara mer reserverad där affärerna tar längre tid. Något 
som verkar vara gemensamt med Östersunds bostadsmarknad trots stora prisskillnader. 
Andra faktorer som kan påverka bostadspriserna är exempelvis en räntehöjning. 
Samtliga mäklare har varit överens om en räntehöjning kan påverka bostadsmarknaden. 
Det framkommer även att de dyrare och större objekten kommer påverkas mest 
prismässigt, vilket även påpekades av mäklarna angående Östersunds bostadsmarknad.  

5.3 Jämförelse mellan Åre och Östersund 
Vid koppling av respondenternas svar och de siffror som påvisats kan det konstateras att 
den avmattade marknaden kan utläsas från att det är mindre sålda objekt i Östersund. I 
Åre är det däremot en knapp ökning bland de sålda objekten sett till de påvisande 
siffrorna. Vilket kan styrka att marknaden är långsammare och dämpad. Det 
genomsnittliga kvadratmeterpriset ökade i Östersund med 208 kronor vilket inte är så 
stor ökning jämfört med föregående år. I Åre ökade priset med 4 363 kronor per 
kvadratmeter vilket även överensstämmer med mäklarnas påståenden om att 
marknadspriserna inte minskat i sådan stor omfattning. Samtidigt kan prisförändringen 
antas bero på att marknaden är trögare och budgivningar förekommer inte lika ofta på 
Åre eller Östersunds bostadsmarknad. Genomsnittspriserna år 2017 i Åre var 34 794 
kronor och 17 692 kronor i Östersund. Detta styrker mäklarnas påstående om att 
priserna på Åres bostadsmarknad är mer lik Stockholms bostadspriser än vad Östersund 
är. 
 
Vidare när det gäller lönestatistiken skiljde det endast 5 700 kronor mellan Åre och 
Östersunds genomsnittliga löner år 2017, där Åres invånare har det högre genomsnittet. 
Det är därför ingen grund till att något av områdena ska vara mer påverkade av 
amorteringskravet  på grund av bruttolönegranskning vid nya upptagna lån, i och med 
att löneskillnaden knappt var märkbar under år 2017. 
 
Det läggs inte så mycket vikt på siffror i denna studie då den är fokuserad på kvalitativ 
data. Något som styrks i intervjuerna, då mäklarna påpekade att offentlig statistik inte 
alltid är korrekt. Därför ska statistiken som har framkommit i studien tas i beaktning.  
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KAPITEL 6 - DISKUSSION 

 
I studiens diskussionskapitel behandlas de resultat som presenterats och analyserats i 
kapitel 4 och 5. Till en början diskuteras resultatet kopplat till den tidigare 
presenterade teorin. Slutligen diskuteras studien i sin helhet utifrån ett självkritiskt 
perspektiv. 

6.1 Förväntningar  
I intervjuerna framgick det att antalet objekt ute på marknaden är fler på Östersunds 
marknad nu än för ett år sedan. Tyvärr finns det ingen statistik angående detta, de siffror 
som finns tillgängliga är antal objekt som har sålts, vilket inte är samma sak som antal 
objekt på marknaden. Grunden till detta antagande är mäklares ord. Utifrån de siffror 
som har presenteras så framgår det att bostadspriserna är högre i år jämfört med 
föregående år. Enligt O´Sullivan et al. (2014) artikel om utbud och efterfrågekurvor så 
leder ett högre pris till en minskad efterfrågan. Detta är något som kan kopplas samman 
med både Åre och Östersund marknad då samtliga respondenter från intervjuerna har 
berättat att budgivningsprocessen har stagnerat samtidigt som det tar längre tid för 
intressenter och köpare innan en affär genomförs.  
 
Fortsättningsvis, det som kan ifrågasättas är om marknaden är i jämvikt. Som nämnt 
tidigare har budgivningsprocessen blivit lugnare vilket kan påverka bostadspriserna. När 
trycket på marknaden har blivit mindre är det ännu viktigare vilken strategi en mäklare 
använder vid en försäljning, exempelvis om det väljer ett högt eller lågt utgångspris. 
Detta var något som framkom i flertal intervjuer. Något annat som framkom av 
intervjuerna var att utbudet är större i dagsläget i och med att fler objekt ligger ute för 
försäljning, denna utbudsökning är gemensam för både Åre och Östersunds 
bostadsmarknad. En utbudsökning av bostäder har skett, enligt SCB (2018a) så ökade 
antalet nybyggnationer av bostäder med åtta procent jämfört med år 2017. O´ Sullivan 
et al. (2014) påpekar att vid ett högt pris på en vara, i detta fall en bostadsrätt, är 
producenterna mer benägna att tillverka fler produkter. Det som är diskuterbart är att 
utbudet av bostadsrätter har ökat avsevärt under de senaste åren, vilket kan ha lett till att 
utbudet är högre än efterfrågan. Utbudsökningen kan, som nämnt tidigare, resultera i att 
bostadspriserna sjunker. En annan aspekt är att amorteringskravet kan ha påverkat att 
bostadsmarknaden inte är i jämvikt längre, vilket bidrog till att priserna sjönk. Utifrån 
ovanstående behöver inte minskningen av priset på bostadsrätterna bero på att utbudet 
överstiger efterfrågan, det kan ha sin grund i det utökade amorteringskravet som i sin tur 
har bidragit till att efterfrågan har minskat. Eftersom köparna är mer reserverad kring 
bostadsköp har efterfrågan minskat samtidigt som utbudet av bostadsrätter i Åre och 
Östersund ökat marginellt.  
 
Som det framkom från intervjuerna är det viktigt när bostadsmarknaden har blivit 
långsammare att mäklare lägger rätt utgångspris på ett objekt. Vid fel prissättning kan 
det leda till att “time on the market “ ökar som Cirman et al. (2015) nämner. Eftersom 
marknaden idag är långsammare tyder det på en illikvid marknad, där säljare och köpare 
har svårt att mötas. Om fel utgångspris sätts av mäklaren kan det leda till att TOM ökar 
ytterligare och därmed påverka bostadspriserna negativt. Eftersom det är svårare för 
köpare och säljare att mötas. Det innebär att det som mäklarna beskrev att de måste 
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börja arbeta mer som traditionella mäklare än vad de tidigare har behövt. Då 
prissättningen är allt svårare idag så har marknaden troligtvis inte uppnått jämnvikt. 
Marknaden söker ett nytt jämviktspris eftersom köpare och säljare inte är överens på en 
gång utan det tar längre tid att uppnå ett slutpris där båda parterna är nöjda. För att 
marknaden ska uppnå jämvikt så måste antal utbjudna bostadsrätter vara lika som 
antalet efterfrågade, vilket det inte är idag.  
 
En intressant aspekt är att förändringen på bostadsmarknaden skedde vid olika tillfällen 
i Åre och Östersund. Om individer förväntar sig en uppgång på bostadsmarknaden kan 
det bidra till ökade priser på objekten enligt Case och Shiller (2003). Utifrån denna teori 
kan individers förväntningar avspeglas på marknaden, både positivt och negativt. 
Förändringen på bostadsmarknaden i Östersund skedde under hösten 2017, ungefär 
samtidigt som det utökade amorteringskravet kom på tal. När amorteringskravet kom på 
tal, var medier snabba med att rapportera att priserna på bostadsmarknaden kommer gå 
ner. Flertalet mäklare beskrev att medier målade upp ett större hot gällande 
amorteringskravet än vad det egentligen var. Resultatet av detta blev att individers 
förväntningar på bostadsmarknaden sjönk och slutligen förväntade hushåll att 
bostadspriserna skulle påverkas vid införandet av amorteringskravet.  
 
På bostadsmarknaden i Åre uppmärksammades en förändring strax innan införande av 
det utökade amorteringskravet. Förklaringen till denna effekt kan bero på Åre och 
Östersunds olika målgrupper. Det som skedde var att marknadsprocessen inklusive 
priserna bromsades ner. Vilket inträffade i Åre, dock vid ett senare skede jämfört med 
Östersund. Förändringen i Östersund kan antas bero på de förväntningar som bland 
annat Case och Shiller diskuterar. Åres förändring har däremot tecken på 
amorteringskravets påverkan, då förändringen på bostadsmarknaden skedde senare 
kring införandet. Däremot kan förväntningar ha spelat in eftersom förändringen 
inträffade strax innan amorteringskravet infördes.  
 
Vidare framkommer det i intervjuerna att säljare är mer oroliga över införandet av 
amorteringskravet. Trots oron förväntar de sig att få ut ett lika högt pris som för ett år 
sedan, på både Åre och Östersunds bostadsmarknad. Något som samtliga mäklare är 
överens om, är att marknaden dessvärre inte ser ut så idag. Skillnader på 
bostadsmarknaden kan konstateras,  men förväntningarna som Case och Shiller 
undersökte stämmer överens med de förändringar som har påverkat marknaderna och 
dess priser som undersökts i denna studie. 

6.2 Effektiv marknad 
Vid en effektiv marknad så finns all information tillgänglig för allmänheten och 
bostadspriserna avspeglar det korrekta priset på marknaden (Malkiel & Fama, 1970). En 
effektiv marknad innebär att utifrån vad som händer i landet kommer marknaden 
påverkas av det. Från den effektiva marknadshypotesen borde konsumenternas 
prisförväntningar på bostadsmarknaden avspegla priset i och med att marknaden är 
transparent. Utifrån att individers prisförväntningar avspeglar sig på marknaden så 
bidrog det till att bostadspriserna sjönk under hösten 2017. Detta tyder på att den 
svenska bostadsmarknaden är effektiv i och med att marknaden påverkas bland annat av 
politiska beslut. Marknaden i Östersund kan enligt EMH-hypotesen vara effektiv då den 
reagerade direkt när ny information om ett utökat amorteringskrav kom, vilket framkom 
av media under hösten 2017. Enligt Larsen Røed och Weum (2007) så går det inte vid 
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en effektiv marknad att analysera vilket objekt som kan inbringa övervinster. Som det 
framkommer från intervjuerna har bostadsmarknaden i Åre och Östersund blivit 
långsammare och det tar längre tid att sälja ett objekt. Det flera mäklare nämner i 
intervjuerna är att på dagens marknad så måste de “jobba mer som mäklare” då objekten 
inte säljer sig själv längre. Detta tyder på att marknaden är effektiv i och med att det inte 
går att analysera vilket objekt som kan inbringa övervinster. Bostadsmarknaden för ett 
år sedan var ineffektiv på grund av att objekt sålde sig själv och det gick att förutspå 
vilka bostadsrätter som kunde ge en övervinst.  
 
En annan aspekt är att marknaden i dagsläget kan anses vara ineffektiv. Det framkom 
under intervjuerna att marknaden har blivit långsammare samt att intressenter har blivit 
mer försiktiga innan de lägger bud. Olika förklaringar kan ligga till grund varför 
intressenter har blivit försiktigare, bland annat osäkerhet kring bostadsprisernas 
utveckling eller att informationen angående bostadsmarknaden är bristfällig. Utifrån 
detta kan den bristfälliga informationen ses som en orsak till att marknaden är 
ineffektiv. Enligt Larsen Røed och Weum (2007) så är risken vid en ineffektiv marknad 
att bostadsbubblor uppstår.  
 
Detta antagande väcker en fråga om Åre och Östersunds bostadsmarknad är i en 
bostadsbubbla. Enligt Lind (2009) är det en bostadsbubbla om bostadspriserna stiger 
men som inte kan förklaras av exempelvis det utökade amorteringskravet. Om 
bostadsmarknaderna i Åre och Östersund är i en bostadsbubbla kan det bli som Neal och 
Garcá-Iglesias (2013) beskrev om Spanienexemplet. Där bubblan sprack och priserna 
började falla. Det som tyder på att marknaderna i Åre och Östersund är i en 
bostadsbubbla är att bostadspriserna stigit kraftigt under de senaste åren. Detta är något 
som samtliga mäklare bekräftar angående bostadsmarknaden i Åre och Östersund. Det 
är därför ett tecken på att marknaderna är i en bubbla. Om bubblan då spricker kan 
priserna falla precis som det gjorde i Spanien. En intressant aspekt är om 
bostadspriserna börjar falla på grund av att de är i en bubbla eller om det kan bero på det 
utökade amorteringskravet. Ännu kan inte det avgöras.  

6.3 Skillnader på Åres och Östersunds marknader 
Skillnader i genomsnittliga priser per kvadratmeter skiljde sig mer än tiotusentals 
kronor mellan Åre och Östersunds marknader. Det kan utläsas stora skillnader på 
priserna men som framgick av undersökningen är även målgrupperna väldigt olika. 
Östersunds marknad består till mestadels av fastboende medan bostadsmarknaden i Åre 
består av 90 procent fritidsboenden. Målgruppen i Åre är till mestadels norrmän och 
stockholmare, vilket kan vara en förklaring till högre bostadspriser i Åre jämfört med 
Östersund. Åres målgrupp framkom under intervjuerna, Heberlein et al. (2002) 
framhäver också att Åres bostadsmarknad är som störst under vinterhalvåret. 
Skillnaderna i bostadspriserna kan bero på inkomstskillnader då genomsnittliga 
inkomsten visade sig vara något högre i Åre än Östersund. Något som styrks genom 
McQuinn & O´Reilly (2007) antagande om att inkomsten är en faktor som kan öka 
bostadspriserna. Detta kan vara en av anledningarna till varför Åre har högre 
bostadspriser i genomsnitt än Östersund. Eftersom Åres målgrupp består delvis av 
norrmän kan bostadspriserna påverkas mindre beroende var norrmännen tar lån. Om de 
tar lån i Sverige kommer de påverkas av amorteringskravet men däremot inte om de tar 
lån i Norge. Därför kan det vara en anledning till varför bostadspriserna inte påverkats 
lika mycket i Åre som i Stockholm, vilket mäklarna beskriver.  
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Aoki et al. (2004) beskrev att ökad konsumtion av bostäder sker om kunder har en 
optimistisk syn på ekonomins framtid. Det vill säga att det köps fler bostäder om 
individerna har en positiv syn på bostadsmarknaden. Detta kan kopplas till att säljare 
fortfarande tror att man kan få samma pris som för ett år sedan, vilket köparna inte vill 
köpa för. Det har däremot gett resultatet att köpare har börjat lägga lägre bud på 
objekten. Eftersom köparna inte har samma optimistiska syn på bostadspriserna som 
säljarna, medför det ingen ökad konsumtion av bostäder. Vilket kan förklara den 
stagnerande efterfrågan av bostäder.  
 
Någon större skillnad på marknadspriserna kan däremot inte fastställas då det 
fortfarande är låga räntenivåer. Alla mäklare poängterade att de stora förändringarna på 
bostadspriserna kommer ske om drastiska räntehöjningar inträffar. McQuinn & 
O´Reillys (2007) antagande om att priserna på bostäder stiger vid låga räntenivåer är 
något som styrker mäklarnas påståenden. Utifrån tidigare forskning och mäklares 
observationer kommer bostadspriserna sjunka när det sker en räntehöjning. Vid en 
räntehöjning kommer påverkan på individers lån bli mer påtaglig, eftersom det 
resulterar i högre räntebetalningar. Något som i sin tur kan påverka bostadspriserna 
negativt, något som även Adams och Füss (2010) belyser.  
 
Något som däremot inte kan tillämpas på Åre och Östersunds bostadsmarknad är 
antagandet om att större lån beviljas vid högre inkomster enligt Leonhard (2015). 
Antagandet kan inte styrkas i och med att under intervjuerna framgick det att banker har 
under en längre tid beräknat på 4,5 till 5 gånger hushållens bruttoinkomst vid nya lån. 
Möjligtvis kan det antagandet stämma på bostadsmarknader i större städer, men kan 
dock inte tillämpas på Östersunds bostadsmarknad då bostäderna är billigare och lägre 
lån krävs. Däremot till viss del på Åres bostadsmarknad då det framgår från intervjuerna 
att den är mer lik Stockholms bostadsmarknad och ur den aspekten kan Åre påverkas av 
Leonhards antagande. En annan aspekt är däremot att kunder i Åre inte är i behov av 
finansiering vid köp av en bostad och går därför inte under Leonhards antagande då 
kunderna inte tar lån vid köp av bostäder i Åre. Bostadsaffärer på den orten sker 
vanligtvis utan hjälp från kreditgivare i och med att de flesta kunder är sådana som har 
pengar över och vill “lyxa till det med en fritidsbostad”. Trots detta har förändringar på 
bostadspriserna samt en långsammare process upplevts i Åre vilket både kan bero på de 
förväntningar personer har men även till viss del det utökade amorteringskravet. 

6.4 Bostadspriserna 
Tidigare i denna studie presenterades Prospect Theory. Där kopplades det till att 
personer kanske inte vågar sälja sina bostäder på grund av rädslan att göra en förlust vid 
en försäljning och enligt Granath Hansson (2015) blir förlusten mer påtaglig. Enligt 
teorin ska färre objekt på marknaden leda till minskat utbud. Det är något som delvis 
stämmer överens med bostadsmarknaden i Åre och Östersund idag. Eftersom 
marknaden har blivit långsammare bidrar det till att försäljningstiden per objekt har 
ökat, vilket har lett till att fler objekt ligger ute samtidigt. Sett till föregående års 
försäljningstid per objekt, var försäljningsprocessen snabbare och därmed var objekten 
en kortare tid ute på marknaden jämfört med i år. Utifrån detta har utbudet av bostäder 
minskat om man jämför antal objekt ute under en månad i år med förra året. Detta är 
resultatet av att objekten är ute under en längre tid på marknaden innan de säljs i år 
jämfört med föregående år. Detta borde enligt teorin medföra att efterfrågan ökar och 



 

36 
 

därmed bostadspriserna trissas upp men något som inte stämmer överens med 
verkligheten på de marknader som vi har undersökt. Då det inte skiljer så mycket 
mellan föregående års priser, priserna är lite högre i Östersund och Åre enligt de siffror 
som studien utgår ifrån. Men enligt mäklarna har bostadspriserna i Åre sjunkit. 
Amorteringskravets påverkan på bostadspriserna i Åre och Östersund är därför svår att 
fastställa. Det som går att fastställa är att spekulanter, köpare och säljares förväntningar 
vid införandet av det utökade amorteringskravet påverkade bostadspriserna. 
 
Införandet av det utökade amorteringskravet visade sig inte ge samma effekt som första 
införandet. Dock anser flertalet av mäklarna att det är för tidigt att säga effekterna. Men 
vid det första amorteringskravet ökade bostadspriserna rejält i samband med införandet 
vilket inte skedde vid det utökade. Samtliga aktörer såsom Riksbanken, Regeringen och 
Finansinspektionen förväntade en effekt genom minskad skuldsättningen i Sverige. 
Detta är för tidigt att säga, som mäklarna nämner, men det som kan fastställas är att 
ingen tydlig effekt vid införandet av det utökade amorteringskravet skedde. Det 
mäklarna förväntar sig är en effekt på de dyrare och större bostäder, där belåningen är 
högre. Frågan är därmed om Åres bostadsmarknad kommer att påverkas i sådan hög 
grad då mäklarna menar att de flesta som köper bostäder i Åre inte behöver belåna sig i 
särskilt stor grad.  
 
Inledningsvis presenterades statistik från Svensk Mäklarstatistik där det genomsnittliga 
priset per kvadratmeter i Sverige var 40 028 kronor. Bostadspriserna som är i Östersund 
är betydligt lägre än genomsnittet medan Åres priser är i nivå med Sveriges 
genomsnittliga pris per kvadratmeter. Därför kan det stämma att det är större städer som 
kommer påverkas mest. Då priserna inte är så höga i Östersund så blir inte effekten i 
sådan stor omfattning. I Åre där priserna har varit betydligt högre kan däremot en större 
effekt förväntas. Hittills är det endast att marknaden blivit långsammare, den effekt som 
kan påträffas. 

6.5 Framtiden 
Det har skett två lagförändringar gällande amorteringskrav under en kort period. Något 
som kan resultera i en större effekt på bostadsmarknaden. Dock är det som mäklarna 
belyser att det är för tätt inpå införandet av 2018 års amorteringskrav. Denna avhandling 
blir därför annorlunda då vi inte kunnat se något annat land som infört ökade 
amorteringskrav så tätt inpå varandra. En fördel med våran studie är att vi genomfört en 
kvalitativ studie där annan information framkommit jämfört med om vi skulle 
genomfört en kvantitativ undersökning. 
 
De senaste åren har den kraftiga prisökningen på bostäder lett till ett efterfrågeöverskott 
enligt Bergendahl et al. (2015). I vår studie framgår det idag att det förekommer ett 
utbudsöverskott då efterfrågan har stagnerat. Framtida aspekten har diskuterats flitigt 
under de intervjuer som finns med i studien. Något som är återkommande är att 
amorteringskravet med största sannolikhet kommer påverka storstäderna i första hand. 
Detta förklaras av att bostadspriserna är betydligt högre i de större städerna jämfört med 
de mindre. Det kan kopplas ihop med att Åres marknad är mer lik 
Stockholmsmarknaden och är mer påverkningsbar. Ur den aspekten att Åre följer 
Stockholms marknad, då en stor del av köparna är därifrån samt att priserna är betydligt 
högre där.  
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Det framgår även att det är de större och dyrare bostäderna som kommer påverkas 
eftersom det normalt krävs högre belåning. Det som kunde konstateras var att Åres 
marknad inte påverkas i samma omfattning som storstäderna. Då köparna oftast inte 
lånar till sina bostäder men det finns undantag. Spekulationer kring att det är de yngre 
personerna som ännu inte köpt sin första bostad, som kommer påverkas mest av det 
utökade amorteringskravet.  
 
Slutligen kan det ha skett effekter på bostadsmarknaden efter att intervjuerna har 
genomförts. Detta är något som är möjligt, på grund av när studien genomfördes hade 
det utökade amorteringskravet enbart funnits i cirka en och en halv månad. Samt många 
mäklare konstaterar att när denna studie genomfördes var det för tidigt för att se om 
någon effekt av amorteringskravet, vilket medför att desto längre tid som går ju fler 
effekter kan komma senare.  

6.6 Självkritik 
Studiens urval bestående av fyra mäklare samt ett litet urval av underliggande siffror 
kan ifrågasättas. Självfallet hade fler siffror samt månader kunnat undersökas på grund 
av att det framgått skillnader på marknaderna vid olika tidsperioder samt att 
förväntningarna påverkade marknaden. Valet är fullt medvetet och det är en självklarhet 
att om fler hade intervjuats så hade möjligtvis annan ny information kunnat tillkomma 
och därmed styrkt antaganden. Dock upplevdes teoretisk mättnad då alla mäklare har 
kunskap om både Åre och Östersunds marknad samt att alla diskuterade de båda 
marknaderna. All information som framkom under intervjuerna stämde överens med 
vad alla mäklare sa och därför behövdes det inte intervjuas fler då svaren blev nästintill 
lika. Dock att belysa är att samtliga mäklare utmärker och vill diskutera vissa ämnen 
mer än andra.  
 
Valet att i efterhand inte sammanställa fler siffror är att studien har fokuserat på en 
kvalitativ snarare än att vara en kvantitativ studie. Därav ligger fokus på 
respondenternas svar, i stället för siffror. Något som mäklare ändå påpekar som sämre 
grund då siffrorna kan ge en felaktig bild om de inte är rättvisa. Ett bättre sätt hade varit 
att sammanställa liknande bostadsrätters siffror och inte ett genomsnittligt då det 
framkommit i intervjuer att objekt i vissa områden är betydligt dyrare än andra.  
 
Som underlag till lönestatistiken användes hemsidorna www.hitta.se samt SCB. 
Lönestatistiken år 2016 kom från SCB och där framgick det även att de personer som 
ingår i den genomsnittliga årsinkomst per invånare är de som är 20 år och äldre. Om 
man jämför lönestatistiken som användes från hitta.se framgick det inte att det är 
personer som är 20 år och äldre. Detta kan ha bidragit till missvisande siffror men vi är 
medvetna om detta missvisande.  
 
Att namnge personerna som medverkade i intervjuerna godkändes av samtliga mäklare. 
Trots detta valde vi att endast namnge företagen som också har gett samtycke. Detta på 
grund av den nya lag som trädde i kraft år 2018, GDPR. Det är EU:s nya 
dataskyddsförordning som behandlar försiktighet med personuppgifter. Detta är något 
som däremot inte påverkar studiens värde, informationen är lika givande trots valet att 
inte ange exakt namn på mäklarna.  
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KAPITEL 7 - SLUTSATS 
 
I kapitel sju presenteras slutsatser som kan dras utifrån diskuterad data i tidigare 
kapitel. Återkopplingar till studiens bakgrund samt teoretiska referensram presenteras 
även. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsatser 
Amorteringskravet har påverkat bostadspriserna i Åre och Östersund till viss del 
eftersom marknaden stannade upp under en period. Samtidigt som mäklarna kan 
samtycka till att det är för tidigt att konstatera effekter av det utökade 
amorteringskravet. I framtiden är alla mäklare eniga om att det är de större samt dyrare 
objekten som kommer att påverkas. Detta gäller både Åre och Östersunds marknad. 
Införandet av det utökade amorteringskravet påverkade människors förväntningar innan 
införandet och därefter bostadspriserna under en viss period. Media var en bidragande 
faktor till förändringen på marknaden och att minskningen av bostadspriser skedde i ett 
tidigare skede än vid det första amorteringskravet. Eftersom media vid det här tillfället 
målade upp en bild om att amorteringskravet skulle minska bostadspriserna.  
 
Att marknaden har blivit långsammare och färre budgivningar skett kan vara en effekt 
vid införandet av det utökade amorteringskravet. Dock är det många aspekter som 
spelar in vid ett bostadsköp, exempelvis kreditgivare samt timing vid försäljning av 
individers bostäder. Därför finns det många andra faktorer som kan vara orsaken till att 
bostadspriserna förändras, men utifrån intervjuerna kan det konstateras att förväntningar 
på det utökade amorteringskravet påverkade priserna under en viss period i Åre och 
Östersund.  
 
Vidare är det för tidigt att konstatera om det utökade amorteringskravet kommer 
resultera i en minskad belåning och lägre bostadspriser. En liten effekt har skett då viss 
avstanning av bostadspriserna har uppstått, men inte i den utsträckning som förväntades. 
Dock menar mäklarna att det kommer  uppkomma större effekter på priserna tids nog. 
Eftersom under de senaste åren har det varit en extrem överhettning av 
bostadsmarknaden, vilket har lett till att priserna har stigit.  
 
Slutligen kommer den framtida påverkan på amorteringskravet vara på de dyrare 
objekten, men framför allt kommer bostadsmarknaden i de större städerna påverkas. 
Anledningen till det är att bostäderna är dyrare i exempelvis Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Trots att bostadspriserna i de större städerna kommer minska så leder det till att 
marknaden troligtvis kommer stabiliseras i framtiden. Vilket resulterar i att priserna 
kommer stiga marginellt eller plana ut. Några mäklare tog även upp att det är de yngre 
som ännu inte har etablerats sig på bostadsmarknaden, som kommer påverkas mest. 
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Sammanfattningsvis påverkade det utökade amorteringskravet bostadspriserna i Åre och 
Östersund under olika perioder. Det var under hösten år 2017 som bostadspriserna 
minskade i Östersund och i början av år 2018 som det blev en minskning av priserna i 
Åre. Det utökade amorteringskravet påverkade därför priserna i en liten grad men 
betydligt tidigare än vad som förväntades. Det var troligtvis medias förtjänst och därför 
inte helt på grund av det nya amorteringskravet. Framtida påverkan på bostadspriserna i 
Åre och Östersund är att det är främst de dyra och större objekten som kommer 
påverkas, det vill säga att det kommer bli svårare att få sålt objekten samt kunna nå upp 
till säljarens prisförväntningar. Dock så är det främst i de större städerna som 
bostadspriserna kommer påverkas. Bostadsmarknaden kommer bli lugnare och priserna 
kommer antingen plana ut eller stiga lite.  

7.2 Förslag till vidare forskning  
Eftersom det utökade amorteringskravet nyligen lagfördes är denna studie enligt vår 
kännedom en av de första studier om hur bostadspriserna har påverkats av det utökade 
amorteringskravet. Det finns därför utrymme att genomföra en liknande undersökning 
inom de närmsta åren för att se om bostadspriserna har påverkats då. Vilket därefter kan 
jämföras med slutsatsen i denna studie.  Ett förslag för framtida aspekter inom samma 
ämne är att väva in fler vinklar blanda annat bankers-, politikers- och byggföretags syn. 
Detta eftersom intressanta aspekter såsom nyproduktion framkom under intervjuns 
gång. Det kan även vara intressant att genomföra en större undersökning med fler 
respondenter samt längre tidsintervall. En större urvalsgrupp samt ett större område som 
exempelvis att undersöka hela Sveriges bostadsmarknad kan vara av stor betydelse och 
kan ge högre validitet i en studie. Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra 
en kvantitativ datainsamlig som inte var möjligt när vi genomförde studien. En sådan 
studie skulle kunna styrka det som respondenterna svarade i denna studie.  
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KAPITEL 8 - SANNINGSKRITERIER 
 
I detta avsnitt presenteras sanningskriterier samt i vilken utsträckning denna studie är 
genomförd med en subjektiv bedömning. De fyra kriterierna trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta presenteras utifrån 
studien.  
 

8.1 Trovärdighet 
För att uppnå ett trovärdigt resultat innebär det att man kan garantera att studien har 
utförts enligt de regler som finns tillgängliga. För att påvisa att resultatet har tolkats på 
ett korrekt sätt så har respondenten möjlighet att kontrollera resultatet som de har 
bidragit med. Utifrån detta förstärks respondentvaliditeten och även den rättvisande 
bilden. (Bryman, 2011, s. 354–355) I och med att intervjuer har spelats in som därefter 
har transkriberats finns det underlag där respondenter och andra intressenter kan 
tillförsäkra sig om att inget har blivit tillagt eller exkluderats från intervjutillfället. 
Under intervjutillfällen har kontrollfrågor tillkommit för att tillförsäkra att vi förstod 
vad respondenten menade. Utifrån detta anser vi att tolkningen av den sociala 
verkligheten har skett på ett tillförlitligt sätt och finner att trovärdigheten är stor. 
Givetvis kan missförstånd ha uppstått mellan oss och respondenterna, men vi anser att 
det inte har påverkat studien i någon uppenbar utsträckning. Vid diskussionen av 
resultatet har en jämförelse med tidigare forskning skett, samband har hittats mellan 
tidigare forskning och denna studie vilket tyder på ökad trovärdighet av studiens data.
    

8.2 Överförbarhet 
En kvalitativ studie innehåller en grupp respondenter som har blivit utvalda utifrån vissa 
kriterier för att besvara studiens syfte. Detta leder till att urvalsgruppen har mycket 
gemensamt, vilket resulterar i att innehållet får mer djup i stället för bredd. (Bryman, 
2011, s. 355) För att påvisa om forskningen har en överförbarhet innebär det att 
resultatet samt tolkningen av studien kan appliceras på liknande miljöer. Om studiens 
resultat och slutsats är applicerbar på andra situationer och studier är undersökningen 
generaliserbar. (Collis & Hussey, 2014, s. 172) Eftersom intervjuer har skett med olika 
mäklare på orterna Åre och Östersund och liknande svar har återkommit av de olika 
mäklarna. Utifrån detta anser vi att resultatet är tillförlitligt och kan appliceras på 
liknande miljöer med samma avgränsningar. En generalisering av studien kan inte ske 
eftersom avgränsningar av område har gjorts. Vidare  grundas studien i siffror samt 
intervjuer som skett under mars och april vilket inte gör det generaliserbart. 
Tolkningsfel av respondenternas svar kan även ha inträffat.   

8.3 Pålitlighet 
För att skapa en pålitlig undersökning ska forskarna kunna tillförsäkra att det finns en 
lättillgänglig och fullständig beskrivning av alla faser som ingår i undersökningen  
(Bryman, 2011, s. 355). Detta uppnås genom att arbeta systematiskt och dokumentera 
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de olika stegen i arbetet. Under arbetsprocessen har vi ständigt dokumenterat och 
beskrivit de metoder vi har använt oss av. Under studiens gång har val av metod och 
tillvägagångssätt ifrågasatt. Detta har medfört att bättre alternativ har växt fram som 
lämpat sig bättre för att besvara studiens syfte. Utifrån detta arbetssätt anser vi att 
studien har fått en hög grad av pålitlighet.     

8.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 
En stor del av arbetet vid en kvalitativ undersökning är att förstå och tolka resultatet 
som framkommit i intervjuerna. Utifrån detta är det viktigt att kunna styrka att 
arbetsgången har varit objektiv, det vill säga personliga värderingar har uteslutits 
(Bryman, 2011, s. 355-356). Under genomförandet av intervjuerna har vi varit 
noggranna med att inte ställa ledande frågor eller på något annat sätt försökt påverka 
respondentens svar. Utifrån ovanstående anser vi att studien i största möjliga mån har 
blivit utförd på ett objektivt sätt. Dock så utgår en kvalitativ studie ifrån att författarna 
ska tolka och analysera resultatet, vilket medför att undersökningens slutsats kan variera 
beroende på vem som utför undersökningen samt vem som tolkar resultatet.  
 
Alla personer som har medverkat i undersökningen har fått läsa berörda delar. 
Anledningen till att det är därför vi vill kunna garantera att den personliga 
kommunikationen har uppfattats korrekt samt att respondenten kan styrka det. 
Kontrollen har utförts dels för att respondenterna ska känna sig trygg med den 
informationen de har givit samt att tolkningen av informationen är korrekt. 
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KAPITEL 10 - APPENDIX 

Appendix 1- Intervjuguide 
Inledande frågor:  
● Hur länge har du arbetat som mäklare? 
● Var arbetar du som mäklare? 
● Har du arbetat på andra orter än den nuvarande? 
● Har du upplevt att det skiljer sig åt (mellan de olika ställena)?  

 
Frågor kring bostadspriserna: 
● Hur upplever du bostadsmarknaden idag? 
● Hur har bostadspriserna sett ut de senaste åren? 
● Upplevde du någon förändring i bostadspriserna när första amorteringskravet 

kom? 
● När det utökade amorteringskravet kom den 1 mars 2018, upplevde du någon 

förändring? 
● Upplevde du någon förändring på bostadsmarknaden innan det utökade 

amorteringskravet kom? 
 
Frågor kring intressenter och köpare: 
● Hur många intressenter brukar det vara vid ett objekt? 
● Är det någon skillnad bland intressenterna efter det utökade amorteringskravet? 
● Ungefär hur många av intressenterna är sedan kvar vid budgivning/ är 

potentiella köpare? 
● Har du upplevt någon förändring bland köpare? 
● Har du upplevt förändring bland säljare? 
● Har bostadsmarknaden förändrats efter det utökade amorteringskravet om du 

jämför bostadsmarknaden mars och april i år, med förra året? 
 
Frågor kring försäljning:  
● Har processens olika moment vid försäljning förändrats efter det utökade 

amorteringskravet? 
● Har du upplevt någon problematik att sälja bostäder, i och med det utökade 

amorteringskravet? 
● Är de någon skillnad i hur många som drar sig ur ett köp idag på grund av 

hårdare krav? 
● Upplever du att det är färre objekt ute nu gentemot för ett år sedan? 
● Har budgivningsprocessen blivit annorlunda när amorteringskravet infördes 

(2018)?  
● Ser budgivningsprocessen annorlunda ut i olika områden av Åre/Östersund? 
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Frågor kring framtiden?  
● Hur tror du att framtida bostadspriser kommer påverkas av amorteringskravet 

från 2018? 
● Tror du att det finns något område i Åre/Östersund som generellt kommer 

påverkas mer/mindre av amorteringskravet i framtiden? I sådana fall varför?  
● Tror du det ser annorlunda ut i olika områden/städer i Sverige? 
● Tror du att det finns några områden/städer i Sverige som generellt kommer 

påverkas mer/mindre av amorteringskravet i framtiden? I sådana fall varför? 
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