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Sammanfattning 
 
Titel:  ”Eget hus är en dröm, lägenhet är som ett fängelse” En marknadsundersökning 

om den framtida bostadsmarknaden i Umeå. 
 
Problem: Hur vill umeåbor att hus skall se ut i framtiden och vad påverkar preferenserna 

och planerna inför dessa köp? 
 
Syfte: Övergripande avser vi att diskutera hur hushållens preferenser av bostäder ser ut 

och vilka faktorer som påverkar dessa. Genom att undersöka vad som påverkar 
preferenserna kan vi lämna rekommendationer till framtida producenter av hus 
om hur de skall locka nya kunder. Från detta vill vi också utveckla 
rekommendationer om hur producenterna bör utforma hus till Umeå området 
och var dessa bostäder skall ligga. 

 
Teori:  Teorierna i denna kandidatuppsats behandlar konsumentbeteende och 

mikroekonomiska faktorer och hur dessa påverkar konsumenter i deras 
köpebeslut.  

 
Metod: Vi har genomfört en kvantitativ undersökning med hjälp av en enkätstudie av 

100 stycken i Umeå Kommuns tomtkö. I uppsatsen har vi tillämpat ett 
positivistiskt synsätt.  

 
Resultat: Det som vi som författare har fått lära oss i denna undersökning är att trots att 

människor står i Umeås tomtkö så är deras bild av att skaffa hus fortfarande 
väldigt romantiserad och de vill gärna ha allt även om det inte alltid är så 
realistisk. Men vad som starkast influerar människor i Umeå till att köpa hus är 
deras familj och släkt. Fortfarande är det den traditionella villan och det 
klassiska huset som föredras och den största drivkraften till att de vill bo i hus är 
att det representerar frihet.  
De faktorer som starkast påverkar huskonsumenternas beteende i Umeå är; 
Referensgrupper, Attityder och förändringar, Livsstil, Konsumentförtroende, 
Kunskap, Inkomst och Priselasticitet, Personlighet och Korspriselasticitet.  
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 
Vi har fått i uppdrag av Myresjöhus AB:s lokalkontor i Umeå att genomföra en  
marknadsundersökning med sikte på vad som kommer att efterfrågas på bostadsmarknaden i 
Umeå i framtiden. På grund av detta har vi skrivit denna kandidatuppsats i ämnena 
marknadsundersökning och konsumentbeteende. Detta för att vi i slutet på uppsatsen ska 
kunna lämna rekommendationer åt vår uppdragsgivare Myresjöhus AB om hur 
bostadsmarknaden i Umeå kommer att se ut i framtiden och vad som kommer att påverka 
denna. 

1.2 Problembakgrund 
Näst efter föda är bostad bland det viktigaste en människa behöver. Vi har sedan tidernas 
begynnelse har människor behövt någonstans att bo, en grotta, hydda med jordstampat golv, 
bondgård, en liten stuga eller en takvåning. Men i början var alternativen inte så många och 
det viktiga var att ha tak över huvudet och inte hur stor eller designad bostaden var. Därför 
spelade inte våra preferenser heller någon stor roll, det var bara basbehoven som värme och 
säkerhet som behövdes fyllas. Bostadsmarknaden har utvecklats en hel del under åren och är 
en väldigt viktig marknad. Vi är alla beroende och berörda av den. Idag handlar en bostad om 
så mycket mer än att bara ha tak över huvudet och därför finns det ett stort urval av 
boendealternativ för att fylla våra bostadspreferenser.  

1.2.1 Den Svenska bostadsmarknaden (20år) 
Enligt Statistiska Centralbyrån har, som graferna nedan visar, inte fördelningen mellan 
äganderätter och hyresrätter i Sverige förändrats under de senaste 25 åren. Det går även att se 
att den största delen av befolkningen bor och har de senaste 25 åren bott i eget ägda bostäder 
istället för i hyrda bostäder. 1 

 
Boende i äganderätt. Personer 16-84 år, 1980-2005. Procent. (Diagram BO 5)  

                                                 
1 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48362.asp 
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Boende i hyresrätt. Personer 16-84 år, 1980-2005. Procent. (Diagram BO 3)  

1.2.2 Bostadsmarknaden idag 
2005 var ett rekordår när det gäller utlåning till privatpersoners bostäder. I december 2005 var 
bolåneinstitutens totala utlåning 1 544 miljarder kronor.2 Utlåningen till hushållen under 2006 
har inte alls ökat i samma takt som under 2005. I slutet av augusti 2006 var bolåneinstitutens 
utlåning 1 623 miljarder kronor.3 Minskad utlåning kan leda till att riksbanken inte kommer 
att höja räntan så mycket som de tidigare har aviserat.4 Statliga Bolåneinstitutet SBAB uppger 
att trots att riksbanken har höjt styrräntan så verkar det som att bankernas konkurrens om 
kunder har lett till att räntorna för utlåning har kunnat pressas och därmed har det inte blivit 
någon faktisk höjning för kunderna.5 SEB säger att den senaste tidens hysteri i media, om en 
nedgång på marknaden, kan vara en starkt bidragande faktor till att utlåningen minskar.6  
 
Umeås bostadsmarknad 
Umeå är en stad som växer, det behövs ständigt nya bostäder för de nya invånarna. Det byggs 
både lägenhetshus och enfamiljshus runtom i staden. Umeå kommun har som mål att 
befolkningen ska växa från de nu cirka 110 000 invånarna till 150 000 invånare till år 2050. 
För att detta mål skall uppnås så kommer det att behöva byggas 600 nya bostäder per år.7 Då 
den ekonomiska trenden i Umeå pekar uppåt och folk troligtvis kommer att tjäna mer pengar i 
framtiden så blir efterfrågan på egna villor troligtvis också större.8 Det ser alltså ganska ljust 
ut på marknaden för Umeås husleverantörer. 
 
Vad säger då marknadsaktörer om bostadspriser i Umeå den närmaste tiden? Enligt Håkan 
Hedman och Jonas Häggberg på Myresjöhus AB i Umeå så tror de inte att det kommer att bli 
någon markant sänkning av priserna. Det är nog mer så att uppgången inte kommer att vara så 
drastisk.9 Umeås mäklare tror också på en minskad ökningstakt, men de pekar ändå på att det 
fortfarande råder bostadsbrist i Umeå och så kommer det även att se ut framåt i tiden.10  

                                                 
2 http://www.bankforeningen.se/upload/bolånestatistik-mars2006.pdf 070118 01:33 
3 http://www.bankforeningen.se/upload/bolån-sept.pdf 070118 01:41 
4 Göteborgs Posten 061116, Allt kallare på bostadsmarknaden 
5 TT Nyhetsbanken 061115 Fler tecken på dämpad bostadsmarknad 
6 TT Nyhetsbanken 061113, Hushållen mindre optimistiska om bostadspriserna 
7 Intervju Björn Johansson 
8 http://www.umea.nu/static/sv/157/ 2006-10-31 13:55 
9 Intervjuer, Håkan Hedman, Jonas Häggberg, Myresjöhus AB 
10 Västerbottens Kuriren, 061025 Nu faller bopriserna 
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Hur ser dagens hus ut 
I de södra delarna av Sverige är Nyfunkis-hus med putsfasad och plåttak det mest 
eftertraktade. På västkusten till exempel där skall husen gärna ha en farstu, eller utbyggnad 
med en balkong ovanpå. I vår norra del av landet byggs det mest traditionella, vanliga villor 
med träfasad och tegeltak, och klassiska hus liknande Västerbottensgården.11  
 
Konkurrens på bostadsmarknaden  
Det finns en mängd leverantörer av hus i Sverige. Bland de mest kända kan nämnas, förutom 
Myresjöhus AB, Älvsbyhus, L-B Hus. Dessa leverantörer skiljer sig i olika mån från 
varandra. Vad som inte ska glömmas på husmarknaden är de begagnade hus som säljs. I 
Umeå är det idag svårt att få tag på ett begagnat hus och många väljer bland annat därför att 
istället köpa ett helt nytt hus.  

1.2.3 Utveckling av hushållens preferenser  
Till en början bytte människor varor med varandra, men efter hand utvecklades det första 
myntet och handel med varor mot pengar startade. Från detta växte större producenter fram, 
men utbudet var inte det största, så påverkan av hushållens preferenser var inte nödvändig. 
Idag har konsumenterna otroligt många varumärken att välja på och kampen om 
konsumenterna är stenhård. Därför har teorier utvecklats om vad som påverkar konsumenten i 
alla dess val och hur företagen kan påverka konsumenterna att välja just deras produkter. När 
en kund bestämmer sig för att konsumera en produkt eller tjänst finns det alltid andra faktorer 
förutom priset som avgör konsumentens val. Dessa faktorer är konsumentens preferenser; 
värderingar av och till olika varor eller tjänster som kan påverkas av flera olika faktorer. 12  
Enligt Engel et. al är denna påverkan grundad i marknadsföringens ”fyra P”, produkt, pris, 
påverkan och plats, och att företagen för att vara de bästa på dessa fyra ”P:n” på marknaden 
ständigt måste veta hur konsumenten tänker och känner och vad de efterfrågar, ”vad som 
finns i hjärtat hos  kunden”.13 Även mikroekonomiska faktorer påverkar konsumenter i deras 
inköp. Dessa är bland andra inkomstelasticitet, priselasticitet och korspriselasticitet.14  
 
Köpprocessen hos kunder består av fem steg, varav själva köpet kommer först på fjärde plats. 
De olika stegen, behovsidentifiering, sökning av information, utvärdering av alternativ, inköp 
och uppföljning av köpet, kan och bör på olika sätt påverkas för att just företagets produkter 
skall köpas.15 För att göra det på effektivast sätt måste företaget veta vad som påverkar 
kunden, allt från de undermedvetna valen till de olika sociala motiven. En konsument kan 
välja att helt enkelt inte lyssna på marknadsförare och säljares argument om vad de skall 
köpa. Oftast beror denna ovilja att konsumera på att konsumenten inte uppfattar produkten 
som tillfredsställande enligt dennes behov eller efterfrågan. Just på grund av denna 
andledning är det en fråga om överlevnad för företag att kunna förutse vad som påverkar 
konsumenten och vad dennes behov är. Det kan vara bra att redan här påpeka att en 
marknadsförare aldrig exakt kan veta vad som påverkar en konsuments beslut men en 
djupgående analys kan göra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad kampanj.16 
 

                                                 
11 Intervju med Jonas Häggberg Myresjöhus AB Umeå 
12 Axelsson Roger Holmlund Bertil Mikroekonomi (1998) s. 20 
13 Engel James F. Blackwell Roger D. Miniard Paul W. Consumer Behavior (1993) s. 5 
14 Axelsson R. Holmlund B. Mikroekonomi (1998) s. 20 
15 Söderlund Magnus I huvudet på kunden (2000) s. 161-173 
16 Engel J. Blackwell R. Miniard P. Consumer Behavior (1993) s. 10, 12 
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Philip Kotler, marknadsföringens profet, beskriver hur viktigt det är att ständigt vara 
uppmärksam på vilka trender och vilken utveckling som vinner mark hos konsumenter och att 
företagen måste förändra sig för att kunna tillgodose dessa behov.17   
 
Umeå är en ständigt växande stad och det byggs nya hus hela tiden för att fylla den efterfråga 
som hela tiden växer med det ökande befolkningstalet. I och med att husmarknaden är sådan 
att konsumenter hela tiden byts ut så är det viktigt att hänga med i vad de nya konsumenterna 
efterfrågar. Myresjöhus AB vill därför att vi gör denna undersökning för dem för att se vad 
deras kunder i Umeå kommer att vilja ha under kommande år.  
 

1.3 Problemformulering 
Hur vill umeåbor att hus skall se ut i framtiden och vad påverkar preferenserna och 
planerna inför dessa köp? 

1.4 Syfte 
Övergripande avser vi att diskutera hur hushållens preferenser av bostäder ser ut och vilka 
faktorer som påverkar dessa. Genom att undersöka vad som påverkar preferenserna kan vi 
lämna rekommendationer till framtida producenter av hus om hur de skall locka nya kunder. 
Från detta vill vi också utveckla rekommendationer om hur producenterna bör utforma hus till 
Umeåområdet och var dessa bostäder skall ligga. 

                                                 
17 Kotler Philip Marketing Management (2003) s. 15  
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1.5 Fakta 

1.5.1 Umeå 
Umeås turistbyrå beskriver Umeå stad på följande sätt.  ”Umeå är en stad att leva, trivas och 
roa sig i. En stad som utvecklas, förändras och sjuder av framtidstro under björkarnas vajande 
kronor och vid älvens ständiga lopp.”.18 
Att Umeå har en stor andel studenter har gjort staden till en av de ”yngsta” i landet. År 2003 
var medelåldern 37,4 år.  I staden är andelen personer som är 65 år eller äldre endast 12,4 %, 
riksgenomsnittet är 17,2 %. ”Befolkningsomsättningen” ökar ständigt och idag är siffran 
närmare 7 000 inflyttade per år. Även den ekonomiska tillväxten pekar på en ökande trend, 
under 2003 var Umeåregionens tillväxt 2,4 %, vilket var mer än i alla andra 
storstadsregioner.19  
Sedan Umeå Universitet startades 1965 har antalet invånare i Umeå mer än fördubblats och de 
inflyttade till staden är idag i majoritet med 54 %.20 Ett stort utbud på utbildad arbetskraft, 
närheten och ettc starkt samarbete med Universitetet och en kraftig produktutveckling, 
mycket tack vara Universitetet, har bidragit till en stor verkstads- och processindustri. De 
största företagen är Volvo Lastvagnar, ÅLÖ Maskiner, Partek Forest och SCA. En sektor som 
starkt gynnas av Umeås expansion är en stor mängd byggföretag. Den absolut största 
arbetsgivaren är Umeå Universitet tillsammans med Universitetssjukhuset och Uminova 
Science Park.21 

1.5.2 Myresjöhus AB 
Myresjöhus AB startade 1927 i Myresjö och har än idag sitt huvudkontor där. Lokala kontor 
finns på 29 olika ställen i Sverige, däribland Umeå, och ett finns även i Norge. 
Örat mot rälsen innebär att företaget hela tiden försöker lyssna till alla håll i organisationen. 
På det viset kan företaget hela tiden utvecklas genom feedback och nya idéer.  
Myresjöhus AB är certifierade både enligt ISO 14001 och 9001. Då Myresjöhus AB bestämde 
sig för att söka certifiering genom ISO 14001 innebar detta att företaget måste följa vissa 
regler i förmån för miljön. Genom att vara certifierad genom ISO 9001 kan Myresjöhus AB 
garantera en hög kvalitet på sina hus. De garanterar att material, byggmetoder och 
konstruktioner fungerar på bästa tänkbara sätt. Myresjöhus AB har ett 10 årigt 
konsumentskydd på alla sina hus vilket ger kunderna en större trygghet.   
Genom Myresjöhus AB kan husköparna välja antingen materialleverans eller 
inflyttningsklart. Materialleverans betyder att de endast köper materialet från Myresjöhus AB 
men där kan även Myresjöhus AB hjälpa till med att välja entreprenörer för arbetet med huset. 
Om köparen väljer inflyttningsklart innebär det att Myresjöhus AB har totalentreprenad, alltså 
att de har ansvar för hela bygget, ändå tills det är dags att flytta in. På det viset behöver 
husköparen inte ha några andra kontakter än just den med Myresjöhus AB. Myresjöhus AB:s 
leverantörer får årligen gå igenom leverantörsutvärdering och miljörevision.  
Myresjöhus AB menar att de har en unik noll-fels-vision. Detta innebär att när husköparna 
flyttar in i sitt nya hus, ska de inte finna något fel med huset.22 

                                                 
18 http://www.visitumea.se/umeaturistbyra/meny3/broschyrer.4.161c9d1102b60e59af80002744.html 2006-10-31 
10:29 
19 http://www.umea.nu/static/sv/150/ 2006-10-31 14:09 
20 http://www.umea.se/omkommunen/faktaomumea/norrlandsknutpunkt.4.bbd1b101a585d704800063793.html 
2006-11-02 10:19 
21http://www.umea.se/omkommunen/faktaomumea/naringslivsfakta/naringslivetiumea.4.183d59c103d4d349c38
000312.html 2006-11-02 10:41 
22 http://www.myresohus.se 2006-10-01 15.20 
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2 Utgångspunkter 

2.1 Förförståelse 
Vi bär alla på kunskap om världen, som vi tar med oss in i varje nytt skeende av livet. Det 
hindrar oss från att begå misstag och får oss istället att göra saker på rätt sätt.23 Men på samma 
vis kan denna kunskap göra att vi omedvetet gör det vi tror är rätt, fastän detta inte alltid är 
det rätta.  Inför denna uppsats hade vi båda olika kunskap som berör det vi undersökte och hur 
vi undersökte. Detta är för vår förförståelse för uppsatsen.  
 
För att du som läsare ska kunna värdera uppsatsen och hur vi kan ha påverkat den har vi här 
nedan beskrivit vår förförståelse för ämnet.  

2.1.1 Praktisk 
Våra kunskaper om bostadsmarknaden i Umeå är inte speciellt breda. Lina är 
ekonomiansvarig på ett företag inom byggbranschen som är underleverantör för Myresjöhus 
AB och hon står därmed för den lilla kunskap som vi kan tänkas ha om företaget och 
branschen. Hon känner alltså till relationen mellan Myresjöhus AB och deras 
underleverantörer men inte relationen mellan Myresjöhus AB och deras kunder. Dock finns 
det en möjlighet att vi själva om några år kommer att vara ute efter ett hus i Umeå eller på 
annat håll i landet och därmed vara potentiella kunder för Myresjöhus AB. Vi har även ett 
ganska stort intresse för hus och det mesta som har med det att göra som till exempel 
inredning. Alltså har vi en viss kunskap om hur framtida husköpare kan tänka och vad de kan 
vara ute efter. Vi har även folk i vår umgängeskrets som precis har köpt hus eller är 
intresserade av att köpa hus. Så i och med eget intresse har vi kunskap från kundernas sida 
men inte från företagets. 

2.1.2 Teoretisk 
När det kommer till kunskapen om konsumentbeteende och nationalekonomisk påverkan på 
konsumenter så har vi båda läst marknadsföring A och nationalekonomi A, där mikroekonomi 
är en av delarna, dessa ingår i kursplanen för Internationella Ekonomprogrammet som vi läser 
sedan januari 2003. Jonna har även tagit en marknadsföringskurs på kandidatnivå, men inga 
av de lästa marknadsföringskurserna har gett oss någon praktisk förkunskap inom hur 
marknadsundersökningar genomförs. 

2.1.3 Subjektiv påverkan på uppsatsen av vår förför ståelse 
Vår förförståelse leder automatiskt in på vilken påverkan vi kan ha haft på det vi har 
undersökt och skrivit. Det finns en viss risk för oss som författare av denna uppsats att blanda 
in egna värderingar i det vi skriver. Det är viktigt att engagera sig i arbetet men att inte ta 
ställning och att vara objektiv. Det är vi som tar fram enkäten som underlag för 
undersökningen. På detta vis har vi påverkat uppsatsens utgångspunkter då vi skapat frågor 
till undersökningen. Risken finns att frågorna speglar våra egna intressen och vad vi tycker är 
viktigt vid ett husköp och att vi därmed har missat den verkliga orsaken till varför en 
konsument gör de val denne gör. Men för att få fram så bra frågor som möjligt angående 
husens utformning tog vi hjälp av Myresjöhus AB med tanke på deras expertis inom området 
hus och vilka materia och alternativ som finns. Detta kan självklart ha påverkat uppsatsen från 
Myresjöhus AB sida men vi tror att de flesta husleverantörer hade nämnt i stort sett samma 
frågor som Myresjöhus AB ville ha med. 

                                                 
23 Hartman Jan Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori (2004) s. 21  
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Just när vi tog fram enkäten insåg vi hur lätt det är att blanda in sina egna förutfattade 
meningar om ämnet. Vi hade nämligen en fråga för att se om det mestadels är par som köper 
hus eller om det finns en del som även köper hus som singel. När vi sedan frågade om vissa 
beslut så insåg vi att vi gärna ville ställa frågorna som att det var par som köpte husen och 
ställde allt som oftast ni-frågor. Men vi uppmärksammade i alla fall detta och lyckades ändra 
på det innan vi skickade ut enkäterna och hoppades att vi lärde oss någonting om vårt eget 
beteende i uppsatsarbetet. 

2.2 Angreppssätt 
Viktigt att tänka på vid utförandet av en undersökning är; Viken typ av studie skall vi utföra? 
Detta beror helt på vad det är som skall undersökas och vad syftet med undersökningen är. 
Kvantitativ studie skall användas när undersökaren redan vet mycket om det som skall 
undersöka och det främsta syftet är att verifiera eller utveckla redan befintlig data.24 En 
kvalitativ studie grundar sig i att undersökaren vill uppnå en djupare förståelse och hitta 
samband som inte funnits tidigare. Genom detta kan de utveckla nya teorier och praxis, vilket 
är målet med denna typ av studie. 25  
 
Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning för att komma fram till ett svar på vår 
frågeställning, inte för att ytterligare verifiera och utveckla befintliga teorier utan för att 
försöka finna tendenser inom Umeås bostadsmarknad och sedan jämföra detta mot befintlig 
teori. Detta tänker vi uppnå genom att få in så många åsikter som möjligt om hur människor 
vill bo i framtiden och i vilka områden. Vi har även utfört en kvalitativ del som är gjord som 
en grund för den kvantitativa delen och ger ett gott underlag för att få en så innehållsrik enkät 
som möjligt. Den kvalitativa undersökningen, ledde trots att det inte var tanken från början, 
till en viss empiri men vi anser ändå att uppsatsen är kvantitativ i sin helhet. Den kvalitativa 
empirin har gett oss information om hur verkligheten ser ut idag men inte hur det som vi 
verkligen undersöker, alltså vad konsumenter kommer att efterfråga och varför, i framtiden.  
För den kvalitativa delen valde vi att först intervjua Jonas Häggberg, säljare på Myresjöhus 
AB, och Håkan Hedman som jobbar som projektledare på Myresjöhus AB. Björn Johansson 
vid Mark och Exploatering på Umeå Kommun var den tredje som vi intervjuade, detta för att 
ta reda på mer om vilka områden i Umeå som de vill utveckla i framtiden.  
Detta arbete plus teoriskrivningen ledde till utformandet av enkäten som vi använde oss av 
vid den kvantitativa parten som bestod av en marknadsundersökning. Denna enkät skickades 
ut till vår urvalsgrupp som består av framtida potentiella kunder och husköpare hos 
Myresjöhus AB. Vi kom fram till att det bästa sättet att hitta en representativ urvalsgrupp var 
att (slumpmässigt) skicka ut enkäten till individer som stod i Umeå Kommuns tomtkö.  
 
Nästa steg var att välja ansats. Det finns fyra olika typer av ansatser; tvärsnitts, longitudinell, 
experimentell och fallstudieansats. Vilken sort som väljs beror främst på vilken 
problemställning undersökningen har.26 För oss för valet på att genomföra en tvärsnittsstudie. 
En tvärsnittsstudie är en studie som genomförs vid en given tidpunkt och som används för att 
jämföra en eller flera variabler för att sen dra slutsatser från dessa.27  
 

                                                 
24 Churchhill Gilbert A. Jr, Iacobucci Dan Marketing research (2005) s. 77-78 
25 Christensen Lars Andersson Nina Carlsson Carin Haglund Lars Marknadsundersökning - en handbok  (2001) 
s. 66-69 
26 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning - en handbok  (2001) s. 69-70,75-76 
27 Halvorsen Knut Samhällsvetenskaplig metod (1992) s. 65 
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2.3 Vår syn på vetenskapen 

2.3.1 Induktion eller deduktion  
Deduktion, bevisandets väg, eller induktion, upptäckandets väg, hjälper till att beskriva 
samhälleliga förhållanden på ett teoretiskt sätt.28 Med andra ord beskriver de hur praktik och 
teori förhåller sig till varandra. Deduktion innebär att teorin leder till observationer och 
resultat samtidigt som induktion innebär att observationer och resultat av en undersökning 
leder till teori. Deduktion är vanligtvis förknippad med kvantitativ undersökning och 
induktion med kvalitativ.29  
 
Vi har tittat tillbaka på det arbete vi har gjort och sett att vi att vi har lämnat fotspår på 
bevisandets väg och anser oss därmed använda oss av ett deduktivt angreppssätt. Detta har vi 
gjort genom att samlat in teorier och sedan utarbetat en empiri och jämfört de svar vi fått in 
med den befintliga teorin. Vi har alltså genom en kvantitativ metod, som sammankopplas med 
deduktion, undersökt om vi kan bevisa att de observationer och resultat vi samlat in stämmer 
med den teori vi utgått från. 

2.3.2 Positivism eller Hermeneutik 
En viktig fråga inom forskningsmetoder är förhållandet mellan samhällsvetenskapen och 
naturvetenskapen. Den positivistiska kunskapsteorin uppstod på 1800-talet då sociologen 
Auguste Comte uttryckte sina åsikter om att om att sociologin skulle verka på samma vis som 
naturvetenskapen. Detta medför att det endast går att beskriva det som går att observera i 
världen.30 Detta tankesätt; att samhällsvetenskapen hör samman med naturvetenskapen, 
innebär att inga värderingar skall blandas in.31 Etik och moral ska hållas utanför och endast 
sanningen är det som ska fram.32  
 
Den hermeneutiska kunskapsteorin uppstod på medeltiden för den tolkning som då gjordes av 
bibeln för att förstå guds ord. Detta utvecklades med tiden för att förstå mänskliga handlingar 
och hur människor uppfattar världen.33 Hermeneutiken till skillnad från positivismen tillåter 
en skillnad mellan samhällsvetenskapen och naturvetenskapen och tolkningen ska ha en 
speciell förståelse för människor.34  
 
Vi anser att vi har använt oss av en positivistisk kunskapssyn då vi först och främst har använt 
oss av en kvantitativ undersökningsmetod, den metod som förknippas med positivism, och 
samlat in och registrerat svaren och jämfört hur dessa påverkar varandra för att kunna mäta 
detta mot teorin. De enda observationer vi har gjort har vi fått svart på vitt i form av svaren i 
enkäterna och vi har inte försökt förstå hur människorna känner eller tänker utifrån de enkla 
svaren. Empirin redovisar svaren utan någon tolkning. 

2.3.3 Perspektiv 
Vi har fått ett uppdrag av Myresjöhus AB att undersöka den framtida marknaden i Umeå och 
det är för deras skull som uppsatsen skrivs inom detta ämne. Att vi utför undersökningen 
genom att undersöka vad som påverkar framtida kunder i deras beslutsprocess gör att vi ser 

                                                 
28 Magne Holme Idar Krohn Solvang Bernt Forskningsmetodik (1996) s. 51 
29 Bryman Alan Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 20-22 
30 Hartman J. Vetenskapligt tänkande –Från kunskapsteori till metodteori (2004) s. 104  
31 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 24 
32 Magne Holme I. Krohn Solvang B. Forskningsmetodik (1996) s. 332 
33 Hartman J. Vetenskapligt tänkande –Från kunskapsteori till metodteori (2004) s. 105 - 107 
34 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 25-26 
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det till viss mån i ett kundperspektiv. Men det är för Myresjöhus AB skull, intresse och den 
nytta som de kan dra av att veta detta om sina kunder som vi studerar kundernas beteende.  

2.4 Begränsningar 
Vårt ämne lämnar plats för en otroligt stor undersökning och vi har medvetet valt att inte 
fördjupa oss allt för mycket i detta utan begränsat oss till de faktorer vi anser vara mätbara. 
Vid enkätundersökningar är det just svårt att få fram hur människor beter sig eller vad de har 
för kunskap eller attityder.35 Detta problem blev vi snabbt medvetna om. Vi insåg att vissa av 
faktorerna, så som social klass, är svåra att generalisera och detta gör dem nästan omöjliga att 
mäta och därför lämnade vi dessa faktorer därhän i enkätstudien. 

2.5 Val av litteratur 
Litteraturen vi använt oss av är böcker och vetenskapliga artiklar inom ämnena 
konsumentbeteende och nationalekonomi, men även metodik, som vi har tagit till hjälp i 
utformandet av uppsatsen. Först sökte vi reda på många olika böcker och artiklar för att sedan 
välja ut de vi tyckte hade relevans för ämnet och vår problemformulering och som förde oss 
framåt i vår jakt på kunskap. 
 
De böcker och vetenskapliga artiklar vi använt oss av har vi funnit på Umeå 
Universitetsbibliotek via databasen ALBUM och vissa av artiklarna har vi laddat hem via 
databaserna Ebsco Host, Emerald och Scandinavian Working Papers in Business 
Administration. Exempel på ord vi har använt oss av i sökandet på litteratur är; Consumer 
Behavior, Marknadsundersökning och Microeconomics. Vi har även använt oss av artiklar 
från tidningar som vi funnit i databasen Affärsdata. Dessa artiklar har främst behandlat 
bostadsmarknaden och därmed har sökorden varit just bostadsmarknad, räntor, utlåning och 
liknande.  
 
Internet har varit en komplimenterande källa till böckerna och artiklarna för att finna 
prognoser. Hemsidor vi då har hämtat vår information från är SCB, Konjunkturinstitutet och 
Bankföreningen. Vi hämtade även information från Myresjöhus AB:s hemsida och sidor om 
Umeå Kommun.  

2.5.1 Kritik av litteratur  
Mycket litteratur ligger till grund för hela undersökningen och det är viktigt att granska 
källorna. Till att börja med utförs källobservationen (denna fortgår även under 
undersökningen) vilket innebär att möjliga källor söks reda på till exempel på bibliotek. En 
del i granskningen ligger också i att kontrollera vad som är ursprunget till källan och hur 
pålitlig den är. Detta kan ha att göra med vem som står bakom källan och vad som var 
meningen med källans uppkomst. Även hur vi fick tag i källan säger mycket om hur pålitlig 
den kan tänkas vara. Om vi till exempel fått tag i källan genom en så kallad skvallerblaska så 
kan det finnas tveksamhet till äktheten. Ännu en vital del av granskningen är hur tolkning sker 
av källan. Det är inte säkert att avsändarens avsikt stämmer överens med hur källan tolkas. 
Slutligen ställs frågan hur användbar källan är för undersökningen. Det är självklart vikigt att 
informationen som ligger som grund för undersökningen stämmer överens med det som ska 
undersökas.36  
 

                                                 
35 Hartman J. Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori (2004) s. 234 
36Magne Holme I. Krohn Solvang B. Forskningsmetodik (1996) s. 130-138  
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Vi fann våra källor i form av böcker och artiklar på bibliotek och i systematiska kataloger 
men även på internetsidor. Böckerna är i stor utsträckning skrivna av allmänt erkända 
författare inom sina ämnen. De mindre böckerna, till exempel I huvudet på kunden, refererar 
ofta tillbaks till de större och mer erkända författarna. Vi har valt att grunda teorierna på de 
stora erkända författarna, vi är dock medvetna om att även de har sina brister och 
förförståelser som påverkat dem i vad de skrivit. Men när de flesta författarna tar upp samma 
faktorer fast med lite olika vinklingar så anser vi att denna påverkan inte verkar ha influerat 
litteraturen allt för mycket. De internetsidor vi har använt är allmänt kända som väldigt 
seriösa och tillförlitliga och är för det mesa publicerade av statliga institutioner och större 
företag som granskas grundligt. Vi är medvetna om att de flesta företag inte kommer, eller vill 
publicera sina brister på respektive hemsidor. Artiklarna vi använt oss av har publicerats på 
sådana ställen att de kan anses tillförlitliga på grund av de granskande ögon som faller på dem 
för att de ska få vara med. Tolkningen av våra källor kan vi inte garantera att vi har gjort på 
det vis som var tänkt vid skapandet av dessa. Denna tolkning görs utifrån den kunskap vi har 
från tidigare, vår förförståelse.  

2.5.2 Kritik av vår valda litteratur 
I boken Consumer Behavior av Hoyer och McInnis står det; ” For example, the two terminal 
values in the prosocial category are equality and salvation. The instrumental values of loving, 
forgiving, helpfulness, honesty, and belief in God help one achieve these terminal values.”37 
Detta fick oss att reagera väldigt stark. Vi anser att religion ej bör blandas in i vetenskapen 
och att författarna inte ska försöka övertyga oss läsare om att vägen till lycka går genom gud. 
Det finns andra böcker för det. Boken är även väldigt fokuserad på USA och forskning gjord i 
landet. Därför har vi valt att endast hämta översiktliga teorier som inte går alltför mycket in på 
djupet i det teorier som presenteras här. De flesta teoriböcker som behandlar ämnet 
”Consumer Behavior” är amerikanska och byggs därmed på amerikanska samhället och 
undersökningar. Båda vi två har bott i USA och känner väl till skillnaden i kultur, 
samhällsstruktur och familjevärderingar mellan USA och Sverige. Därför kan det ibland vara 
svårt att jämföra empiri från Sverige med teori från USA med amerikanska värderingar.  
 
Microeconomics, har vi hämtat information om en undersökning på pris och 
inkomstelasticitet. Denna är från 1975 och 1986 och kan kännas för gammal för denna 
uppsats, men den var otroligt intressant för vårt ämne och därför valde vi att ha med den.  
 

                                                 
37 Hoyer Wayne D. MacInnis Deborah J. Consumer Behavior (2004) s. 419 
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3 Teoretiska prognoser inför framtiden 
I detta kapitel har vi valt att presentera ekonomiska prognoser som kan vara avgörande för 
framtida husköp och som vi kommer att basera en del av vår analys och diskussion på.  

3.1 Huspriser utlåning och räntor 
Axlarna i dessa grafer visar räntenivå på den lodräta axeln och år på den vågräta axeln. 
 
 
 
Reporäntan förväntas höjas stegvis de närmsta åren. 
Konjunkturinstitutet räknar med att räntan ska höjas till 
4.75 % fram till 200838, till skillnad från 2.75 % i slutet 
på 2006.39  
 
Reporäntan påverkar i sin tur både inflationen och 
övriga räntor. Det anses att reporäntan inverkar 
inflationen med en fördröjning på ett till två år. 
Riksbanken hoppas kunna förutspå reporäntan för att 
det i sin tur leder till att reporäntan inte påverkar de 
övriga räntorna i allt för stor grad. Trots det följer 
räntorna på marknaden oftast reporäntan.40  
 
 
 
 
Både upplåningen och huspriserna har till och med 
augusti fortsatt att stiga, detta berättar att hushållen 
fortfarande har en stark efterfrågan. Anledningen till 
detta förklaras till stor del på den expansiva 
penningpolitiken som riksbanken drivit de senaste åren. 
Framåt prognostiserar riksbanken med att dessa kommer 
att mattas på grund av att de inte längre kommer att föra 
en lika expansiv politik. 41 
 
 
 
 

                                                 
38http://www.konj.se/lagetisvenskekonomienoversikt/lagetisvenskekonomi/finansochpenningpolitik.4.b307f0f6f
c1205987fff133.html, 20061128, 19:29 
39 http://www.sverigesriksbank.se/default.aspx?id=8715, 20061128, 19:20 
40 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8846,  20061128, 18:39 
41 Inflationsrapport 2006:3 s 10 
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3.2 Ekonomiskutveckling i Sverige 
Just nu är byggandet av bostäder i Sverige väldigt högt 
och det är en brist på arbetskraft i denna sektor, inom 
ett par år räknas det med att byggandet kommer att 
mattas av. Arbetsmarknaden har under hösten 
förbättrats med både fler arbeten och arbetssökande 
vilket har lett till att lönerna inte har stigit i takt med 
efterfrågan på arbetskraft. Dock väntas lönenivåerna 
öka en aning i kommande period. Trotts en lite 
avmattning i tillväxten så förväntas hushållens 
konsumtion att svagt öka under åren. Denna ökning 
beror främst på att oljepriset förväntas stabiliseras och 
att hushållens reala inkomst öka. Tillsammans utgör 
den positiva synen på hushållens inkomst och 
sysselsättningen att riksbanken tror att konsumtionen 
kommer att fortsätta vara stark de närmaste åren för att 
sen falla mot slutet av 2009. Fallet tros dock inte bli så drastiskt.42 

3.2.1 Regeringsskiftet 
Innan den nya regeringen tillträdde hade riksbanken räknat med en mer expansiv 
finanspolitik. Trots detta har de i denna rapport omräknat finanspolitikens effekter i och med 
att den nya statsbudgeten har släppts. Riksbanken räknar med att den totala stimulansen på 
ekonomin kommer att förbättras, att det finansiella sparandet försvagas då alla förslag inte är 
finansierade fullt ut och att den offentliga konsumtionen ökar. Sysselsättningen väntas öka 
jämt med antal arbetsföra och därför blir det bara en marginell förbättring till en början. De 
höjda inkomsterna till följd av sänkt skatt kommer att minskas med försämringar i 
socialförsäkringar. Allt som allt leder detta till fler människor i arbeten som i sin tur kommer 
att påverka konsumtionen positivt.43  
 
Slopandet av investeringsbidraget till hyresrätter, kommer enligt hyresgästföreningen att slå 
direkt på byggandet av hyreslägenheter och enligt dem öka klyftorna i boendet. Regeringen 
hävdar att sänkningen av fastighetsskatten kommer att bidra positivt för att stävja detta, men 
enligt hyresgästföreningen kommer denna sänkning direkt att försvinna med borttagningen av 
bidragen.44 

3.3 Lånevillkor 
 Schabloner för lån till boende. 
 
Efter amortering, ränta, fastighetsskatt, driftskostnader, underhåll och hyra skall kunden ha 
följande belopp kvar att leva på per månad: 
Ensamstående 7 000 kr/mån Sambo 10 500 kr/mån tillsammans 1 000kr extra/barn 
 
Driftkostnads schablon 30 000 kr/år nytt hus, 40 000 kr/år begagnat hus 
2 000 000 lån ränta 5 % ger 100 000 kr i ränta/år, det blir efter räntelättnader 5 800 kr/mån.45 

                                                 
42 Inflationsrapport 2006:3 s. 21-25 
43 Inflationsrapport 2006:3 s. 25-26 
44 ETC, 061110, Slopat investeringsbidrag innebär färre hyreslägenheter 
45 Telefonintervju med Mattias Lindstöm 
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4 Teori 

4.1 Varför beter sig en konsument som den gör? 
Vid beslut om investeringar finns det andra faktorer förutom pengafrågor som avgör 
konsumentens val. Dessa är konsumentens preferenser, det vill säga värderingar av olika 
alternativa varor som kan påverkas av flera olika faktorer.46  

4.1.1 Kultur 
Kulturen som konsumenten befinner sig i påverkar vad denne konsumerar genom att 
kulturens olika värderingar, idéer och traditioner hjälper individen att tolka och kommunicera. 
Kultur är även ett inlärt beteende som ibland går från generation till generation om vad som 
ska tyckas om saker och hur detta skall värderas47  Regionala och etniska influenser kan vara 
var konsumenten kommer ifrån. Ålder, kön och hushållets influenser kan vara så som vilket 
stadium i livet konsumenten befinner sig i och hur hem och familj ser ut.48Ålderseffekter sker 
då olika generationer lämnar olika kulturer och går vidare till nya i och med att de passerar 
olika stadium i livet. 49 Till exempel när vi som studenter tar examen och lämnar studentlivet 
bakom oss och går in i nästa skede av livet, karriären.   
 
Kulturen i en grupp kommer inte bara att påverka vilka sorters produkter de kommer att 
konsumera utan också hur de tar till sig informationen om denna produkt och hur de 
utvärderar denna information.50  
 
Det pratas ofta om två olika samhällsstrukturer, individuella samhällen och kollektivistiska 
samhällen. I de kollektivistiska samhällena litar medborgarna på varandra och förutsätter att 
de tar hand om sina egna. I dessa samhällen kommer därför Word-of-Mouth effekten, som 
närmre diskuteras nedan, att ha stor genomslagskraft.51 

4.1.2 Referensgrupp 
Referensgrupp är de människor som konsumenten likställer med sig själv eller som 
konsumenten skulle vilja vara som.52 En människa kan/kommer att ha flera referensgrupper 
och dessa rangordnas då som primär och sekundär, där den grupp som har störst inflytande på 
ens beslut är den primära gruppen och de mindre påverkande bildar de sekundära. 
Undersökningar har visat att lägre klasser oftare påverkas av släkt, grannar och kollegor och 
att folk av högre klass oftare påverkas av människor som de träffar genom till exempel arbete 
och klubbar, alltså ett lite bredare spektrum.53 En annan indelning är mellan aspirantgrupper 
sådana som en person gärna vill bli förknippad med eller det motsatta; avståndstagande 
grupper (dissociative) som personen gör allt för att undvika att bli sammankopplade med. 
Utöver detta talas det även om grupper med regler om vad som får göras. Dessa grupper är 
formella grupper, till exempel kyrkor, och dess motsats; informella grupper som exempelvis 
kan vara vänner.54 Alla dessa typer av grupper kan självklart överlappa varandra så att en 
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person kan tillhöra olika grupper på samma gång.55 Det finns vissa faktorer som bidrar till att 
referensgrupper har stort inflytande på människor. Dessa är starka kulturer, rädsla för att skilja 
sig för mycket från mängden, involvering i en grupp och grupptryck. Dessa stärker alltså 
påverkan som referensgrupperna har på konsumenter.56  
 
Referensgrupper har inte så stort inflytande då det gäller varor som inte är så komplexa och 
som inte innebär ett lika stor risktagande eller som kan prövas ut innan köpesbeslutet. Även 
vid köp av varor som är nödvändiga och varor som används mer privat är påverkan mindre än 
vid köp av mer lyxiga varor och varor som är mer offentliga.57 Vi anser att husköp är ett 
väldigt komplext köp och att referensgrupper därför kan ha en ganska så stor inverkan och 
därför bör studeras ingående just för dem som vill påverka husköpare. 
 
Word-of-Mouth metoden är en slags marknadsföring, medveten eller omedveten, där ett rykte 
om en produkt eller tjänst sprids. På grund av att informationen om varan eller tjänsten 
kommer från vänner och människor i omgivningen (kanske referensgruppen) så känns det mer 
äkta och pålitligt. Det är faktiskt så att näst efter information från affärer så är upplysning från 
andra konsumenter viktigast. Alltså påverkas människor mer till information de får från folk 
omkring sig än till reklamkampanjer.58 Det negativa med Word-of-Mouth metoden är 
självklart att alla rykten inte är goda.59 
 
Att media påverkar människor i hur de konsumerar syns tydligt när stora mediedrev dras 
igång. Så som skedde när frankrike genomförde atomsprängningar och konsumtionen på 
franska viner och ostar gick ner, eller då galna kosjukan spreds och konsumtionen av nötkött 
minskade. Dessa händelser sprids starkast med Word-of-Mouth och media kan ses som den 
starkaste parten i spridning av dessa nyheter.60  

4.1.3 Familjeinköp 
Dessa inköp varierar med allt ovan men med en kompromiss mellan de som ingår i familjen. 
Vad familjen konsumerar kommer att bero av i vilket stadium familjen befinner sig i, om de 
har små barn, inga barn eller om barnen har flyttat ut. Barnen kommer även att bli influerade 
av mamman och pappans köpvanor och agera efter dem när de flyttar hemifrån.61 I Europa är 
det i första hand människor i åldrarna 25-35 som köper hus, detta kan ofta ha att göra med att 
detta är åldern då många även skaffar barn.62 Vad som inte överraskar oss är det som enligt 
Bengt Turner är typiskt vid husköp; att konsumenten lever i ett parförhållande, till skillnad 
från människor som lever ensamma som oftast istället väljer att köpa bostadsrätter.63  
 
De finns två olika typer av beslut vid köp inom familjen. Medgivande (samtyckande) köp 
beslut innebär att medlemmarna är enade om köpet men att oenigheten ligger i hur det ska gå 
till. Vid  anpassande köp beslut är medlemmarna inte överens om köpet och här måste 
förhandling, övertalning och kompromisser leda till ett beslut.64 
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4.1.4 Tid är pengar 
Tid och pengar är nära relaterade till varandra, när vi jobbar relaterar vi våran tid i pengar, det 
vill säga arbetsgivaren betalar för att vi skall finnas på jobbet en viss tid per dygn. Alla 
måsten i dagens samhälle blir bara fler och fler och därför har var människas ”privata tid” 
minskat. Förut pratades det om att människor hade två sorters tider, jobbtid och fritid, idag har 
vi istället tre sorters tider jobbtid, fritid och hemjobbstid det vill säga städa, vara med barnen, 
familjen, vännerna, träna och så vidare. Detta har lett till att många i dagens samhälle känner 
att de har lite tid över till sig själva och sin egen fritid.65 Därför kommer produkter som sparar 
tid för konsumenten att få en allt viktigare funktion i vårat samhälle. Detta ger företag två 
betydelsefulla aspekter att tänka på vid lansering av sina produkter; tidssparande och pris.66  
Exempel på sådana produkter som har framsällts tidigare är diskmaskin, mikrovågsugn och 
mobiltelefoner, allt för att optimera våran tid. Vad som kommer i framtiden kan vi idag bara 
gissa men att det kommer det kan vi vara säkra på.67 
 
När det kommer till vardagen i dagens samhälle prioriterar vi andra saker än vad vi gjorde 
förr i tiden. Mycket mindre tid sätts på hushållsarbete och tid i hemmet. Till exempel i USA 
för hundra år sedan spenderade kvinnan 27 timmar i veckan på hushållsarbete, idag spenderar 
hon mindre än fem timmar på hushållsarbete under samma tid. Hänsyn bör dock tas till att 
män hjälper till i hemmet i stor utsträckning idag men ändå är hushållsarbetet representativt 
mindre idag än vad den har varit. 68 Vi anser att det även i Sverige ser betydligt annorlunda ut 
idag jämfört med för hundra år sedan. Detta gör att konsumenter ändrar sina preferenser 
angående vilka produkter de köper. Den tiden de har vill de använda på rätt produkter och 
tjänster. 

4.1.5 Motivation 
Motivation kan ses som en önskan eller försök att bibehålla eller börja med ett beteende.69 
Största delen av forskningen som är framställd om motivation bygger på Sigmund Freuds 
idéer om människans beteende. Vad som framhävs är att ens preferenser nästan uteslutande är 
motiverade av ens uppväxt och det är då människan lär sig att bete sig som sig gör.70 Precis 
som i köpprocessen så börjar motivation alltid i att kunden känner ett behov av något vilket 
sedan utlöser en reaktion att köpa. När det gäller kundernas behov är de olika från kund till 
kund. En kund kan vilja sätta pengar på lyx samtidigt som nästa kund behöver ett stort hus 
och vill lägga sina pengar på det. Vad som i slutändan avgör vad kunder lägger pengar på är 
deras behov.71 Maslows behovshierarki beskriver hur människors behov måste tillfredställas i 
en viss ordning. För att nästa steg i hierarkin ska nås så måste det föregående vara uppfyllt. 
Dessa behov är följande i stigande ordning; Fysiska behov, Trygghetsbehov, Sociala behov, 
Prestationsbehov och Självförverkligande behov. Alltså skulle kunder i färd med att köpa hus 
kunna vara på olika stadier i hierarkin och därmed behöva eller efterfråga olika attribut och 
utformanden på husen.72  
 
Behov motiverar en person att konsumera då denne upplever att den saknar något. Detta 
skiljer sig alltså från att vilja ha någonting eller att önska sig något. Alla (åtminstone de flesta) 
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har behov av ett boende så de inte behöver leva på gatan men när önskan kommer in kan det 
utvecklas till för exempelvis en vindsvåning eller en stor herrgård.73  
 
Vissa teorier talar om hur speciella behov påverkar hur en konsument beter sig. Behov för 
uppfyllelse, behov för anknytning, behov av makt och behov för unikhet kan påverka hur 
konsumenten gör sina val. Vid behov för uppfyllelse köper konsumenten tjänster och 
produkter som speglar dennes förverkligade mål samtidigt som en konsument med behov för 
anknytning kan satsa sina pengar på tjänster och produkter som konsumeras i grupp. 
Konsumenten med behov av makt konsumerar det som gör att denne kan kontrollera sin 
omgivning (grannar) och konsumenten med behov för unikhet köper tjänster och produkter 
som visar på individens kvaliteter.74 

4.1.6 Kunskap 
Vad en kund vet om en produkt kommer att avgöra om, när och hur kunden kommer att 
konsumera produkten. Därför är det alltid viktigt att företagen tar reda på vad kunden vet så 
att de kan hjälpa till med att utveckla denna kunskap ytterligare så att kunden köper just deras 
produkt. Det är även viktigt att ta reda på om kunderna har missförstått uppgifter eller om de 
har blivit vilseledda av media eller konkurrenter så att företaget kan leda dem rätt.75 

4.1.7 Attityder, Förändringar 
Samhällsattityder och förändringar kommer att påverka vad och hur konsumenter agerar. Som 
exempel kan vi ta alla de olika hälsotrenderna. Först skulle vi helt avstå från att äta fett. Efter 
det kom snabbt nästa diet där du visst kan äta fett men kolhydrater är det som man bör akta 
sig för. På samma snabba sätt ändrar sig även attityder inom till exempel modebranschen. 
Andra attitydpåverkare är hur konsumenten uppfattar varan. Till andra inköp kommer känslor 
att spela den avgörande rollen om du till exempel skall boka biobiljetter så köper du den som 
bäst kommer att tillfredsställa ditt känslomässiga stadium. Alla attityder kommer att påverkas 
av hur stor kundens kunskap är inom området som inköpet gäller. Men den starkaste påverkan 
av attityderna kommer från uppväxten, samhället i stort och vilka attityder ens föräldrar hade 
till olika produkter.76 
 
Engelska studier angående huspriser har sett ett mönster i hur de brittiska huspriserna startar i 
London och därefter sprider sig till övriga delar av landet. Detta fenomen som kallas 
Krusningseffekten (the ripple effect) visar på att det finns ett samband mellan regioner och 
huspris-tender.77 Lennart berg har i sin artikel om denna effekt i Sverige kommit fram till att 
det fungerar på samma vis här. Stockholm är då den region som sätter huspris-trenderna som 
sedan sprider sig runt i landet.78  
 
För ett företag som vill påverka sina kunders attityder till produkter är det viktigt att veta vilka 
attityder som är starka respektive svaga hos konsumenten. De attityder som konsumenten 
känner starkt för, eller det som är mest relevant för kunden just då, är de faktorer som avgör 
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kundens beteende. Så för företag gäller det att hitta det som kunderna har starkast attityder till 
och visa för kunden hur just de är bäst på att tillfredsställa dessa attityder.79 

4.1.8 Livsstil 
Livsstil påverkar vad en konsument väljer att konsumera. Hoyer och MacInnis nämner en 
persons aktiviteter, intressen och åsikter som representativa för dennes livsstil och därmed vad 
denna kan tänkas konsumera. Aktiviteter kan vara så som; jobb, klubbmedlemskap och resor. 
Intressen kan vara; trend, hem eller familj, och slutligen kan åsikter handla om; ekonomi, 
framtid och dem själv.80 Antonides och van Raaij tar det steg längre och nämner även 
värderingar som en viktig faktor i en persons livsstil. Detta handlar då om till exempel 
ärlighet, vänlighet eller jämställdhet.81 En människas livsstil handlar alltså i mångt och 
mycket om att realisera sig själv och bilden av sig själv.82 Producenter har därmed olika 
grupper av individer att rikta in sin marknadsföring och försäljning på. Ibland köper 
konsumenter produkter inte för att de verkligen behöver dem utanför att värdet ligger i hur 
produkterna speglar dem som personer. Denna typ av konsumentbeteende kallas för Value 
realization (Värde genomförande). Detta kan vara genom att köpa kända märken eller 
speciella produkter som på sätt och vis säger något om konsumenten till utomstående.83  

4.1.9 Personlighet 
Personlighet är de egenskaper som påverkar oss till de beslut och attityder vi har till olika 
produkt, det är de faktorer som gör oss till den unika varelsen som alla människor är.84 
Risktagning är en viktig del i en människas personlighet när det gäller inköp av produkter och 
speciellt ju större inköp denne gör. Det som mäts vid hur riskbenägen en människa är, är hur 
rädd denne är för en förlust. Om människan inte är rädd för en förlust har denne en hög 
risktagning och vice versa.85 Det är dock svårt att finna ett samband mellan personligheter och 
vilka sorters produkter eller märken dessa köper.86  

4.1.10 Konsumentförtroende (consumer confidence)  
Konsumenters tro om framtiden kan säga mycket om hur de kommer att konsumera. Vid en 
positiv framtidssyn konsumeras det och lånas det mer och vid en negativ framtidssyn dras det 
in på spenderandet och det sparas mer för framtiden. Andra faktorer som världshändelser och 
kultur spelar även in på hur mycket pengar som spenderas eller inte.87 

4.1.11 Att adaptera en roll (role aquisition functi on) 
Alla vi människor går igenom olika faser i livet där vi tar på oss nya roller. Nya erbjudanden 
kan hjälpa människor att anpassa sig till dessa nya roller. En sådan fas i livet är enligt Hoyer 
och MacInnis då människor gifter sig. Då förändras livet drastiskt och nya föremål behövs för 
att passa in i det nya livet för att fullborda det. Föremål är även viktiga för att tillsammans 
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skapa en gemensam historia. 88 I Sverige är det ju väldigt vanligt att flytta ihop och skaffa 
familj utan att gifta sig.  

4.2 Mikroekonomiska faktorer som påverkar inköp 
Det finns även massor av olika teorier inom nationalekonomin om vad som påverkar en 
konsument.  

4.2.1 Effekter av inkomster och prisändringar på ef terfrågan 
Normala varors egenskap är den att när inkomsten ökar så ökar även den efterfrågade 
kvantiteten på en vara, detta händer nästan alla varor förutom sådana som kallas 
fattigmansvara där kvantiteten istället sjunker vid inkomstökning.89 Hur påverkar då priset på 
en vara hur stor kvantitet som konsumenterna efterfrågar. Normalfallet är att när priset ökar så 
minskar den efterfrågade kvantiteten av varan.90 Om däremot alla inkomster och priser ökar 
med samma proportioner skulle inte budgetlinjen förändras det vill säga konsumenterna skulle 
inte göra några ändringar i sina val av varor.91 Ibland kan efterfrågan ändras även fast än 
inkomsten eller varupriserna inte ändras, detta beror i så fall på att preferenserna hos kunderna 
har ändrats.92 

4.2.2 Priselasticitet 
Priselasticiteten förklarar procentuellt hur efterfrågan på en produkt påverkas av 
prisförändring på varan. Om priset exempelvis på böcker höjs med 5 % så minskar den 
efterfrågade kvantiteten med 2 %.93 Alla produkter har inte samma priskänslighet, produkter 
med låg elasticitet som till exempel ris är inte alls känsliga för prisförändringar. Människor 
kommer att efterfråga produkten även om priset går upp, går priset ner kommer inte heller den 
efterfrågade kvantiteten att öka nämnvärt. Högelasticitetsprodukter som till exempel flygresor 
har hög priskänslighet, om priset blir för högt kommer konsumenterna att istället för att flyga 
välja att åka tåg, skulle flygresorna sedan bli billigare igen skulle antalet resenärer öka 
markant. Svängningarna i högelasticitetsprodukters efterfrågan är stora, medan 
lågelasticitetsprodukterna ligger på en relativt jämn efterfrågan.94  

4.2.3 Inkomstelasticitet 
Inkomstelasticitet förklarar procentuellt hur efterfrågan ändras om inkomsten ändras. I de 
allra flesta fallen så leder en ökad inkomst till en ökad efterfråga men ökningen kommer att 
vara olika för olika varor. Icke nödvändighetsvaror, även kallat lyxvaror, kommer att ha en 
större procentuell efterfrågeökning jämfört med den procentuella inkomsthöjningen. 
Nödvändighetsvaror kommer även den att ha en ökad utveckling men med en mindre 
procentsats än lyxvaror. 95 Dessa två kallas för normal varor men det finns även de varor som 
inte alls påverkas av inkomsthöjning det vill säga inkomstoberoende varor och sådana som får 
en minskad efterfrågan; inferior varor.96 
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4.2.4 Pris och inkomstelasticitet vid husköp 
I boken Microeconomics av Pindryck R och Rubinfeld D finns en uträkning av hur pris och 
inkomstelasticiteten ligger för olika hushåll beroende på om de är singlar eller vilken ålder de 
svarande har plus antal barn de har. Undersökningen kom fram till att storleken som valdes på 
hus var tämligen oelastiska (okänsliga) för både pris och inkomst. Däremot kom de fram till 
att mellan grupperna skilde sig elasticiteten åt, för de unga paren så var känsligheten för pris 
och inkomst större än för de äldre. Detta förklaras med att när paret är ungt och de inte vet om 
de kommer att skaffa fler barn är de mer priskänsliga än de som inte har tänkt skaffa fler barn 
det vill säga äldre par. Äldre par köper även större hus än unga par.  
 
Vart människor bor kommer även att påverka deras pris och inkomstelasticitet. I större städer 
kommer svängningarna på priser att vara större och även elasticiteten. Människor som bor på 
landsbygden å andra sidan är mer inkomst känsliga än vad människor i stad är.97 
 
Bengt Turner skriver att de husköpare som tidigare har ägt sitt hem inte är lika priskänsliga 
som de husköpare som inte har ägt sitt hem tidigare. Detta på grund av att priset på den 
tidigare ägda bostaden följer samma pristrend på bostadsmarknaden som det nya huset gör. 
Alltså; har priserna gått upp och den nya bostaden har blivit dyrare har köparna som tidigare 
ägt sin bostad troligtvis också en högre handpennig att lägga på det nya huset.98 

4.2.5 Korspriselasticitet 
Förklara hur priset på en vara en vara påverkar efterfrågan på en annorlunda vara. Det finns 
tre olika typer av korspriselasticitet. Komplementära varor som är beroende av varandra som 
pjäxor och skidor när efterfrågan på skidor ökar kommer även efterfrågan på pjäxor att öka 
och vice versa vid minskad efterfrågan. Substitutiva varor är om det på marknaden finns två 
varor som är i princip likadana exempelvis för våran undersökning om hyran för hyresrätter 
kommer att bli så pass hög att det blir billigare att ta ett lån och köpa ett radhus. Då kommer 
folk att istället välja att köpa radhus istället för att bo i hyreslägenhet99 Tredje och sista 
elasticiteten är oberoende varor, det vill säga de har ingen påverkan alls på varandra.100  
 

                                                 
97 Pindyck R. Rubinfeld D. Microeconomics (1998) s. 121-122 
98 Turner B. Wealth Effects and Price Volatility - How Vulnerable are the Households? Ebsco Host 
99 Pindyck R. Rubinfeld D. Microeconomics (1998) s. 109 
100 Axelsson R. Holmlund B. Mikroekonomi (1998) s. 56-57, 160  
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5 Praktisk metod 

5.1 Att finna ett företag med ett lämpligt ämne 
Det kändes viktigt för oss att hitta ett ämne som både intresserade oss och som kändes 
meningsfullt att undersöka. Lina har kontakter inom Myresjöhus AB och vi passade på att 
fråga dem om de möjligtvis kunde behöva vår hjälp med en undersökning. Att utföra en 
marknadsundersökning för ett företag inom bostadsbranschen kändes perfekt för oss så vi 
blev hemskt glada och entusiastiska. Umeå är en växande stad och nya bostäder behövs och 
kommer att behövas i år framöver. Myresjöhus AB nuvarande katalog med olika utbud av hus 
utformades våren 2006, men det är viktigt att följa trenderna och anpassa utbudet efter 
kundernas efterfrågan. Därför vill Myresjöhus AB att vi gör en marknadsundersökning över 
hur deras potentiella framtida kunder vill bo i framtiden. Men vi ville ta hela undersökningen 
steget längre och även titta på vad det kan vara som påverkar husköparna att göra de val de 
gör. Det är mycket som kan påverka hur människor vill bo, alltifrån bolåneräntan och elpriser 
till utvecklandet av staden och framtidstron inom staden. Vi bestämde oss alltså för att 
undersöka även dessa faktorer för att finna möjliga mönster och att på detta vis kunna hjälpa 
Myresjöhus AB ännu en bit på vägen.  

5.2 Tillvägagångssätt för genomförandet av en 
marknadsundersökning 

I en marknadsundersökning samlas planmässigt data in, det undersöks och tolkas från ett 
redan förutbestämt marknadsproblem.101 Det är inte helt säkert att undersökningen kommer 
att svara på alla undersökarens frågor, så oftast används marknadsundersökningen istället som 
beslutsunderslag.102 Det är essentiellt att komma ihåg att alla undersökningar är olika och 
därför går det inte heller att säga exakt vilka steg och processer som skall ingå i en 
undersökning. 103  
Tillsammans med själva undersökningen om hur människor vill bo ställde vi även frågor om 
till exempel bakgrund och annat som kan ha påverkat de svarande, som tidigare nämnt. På 
detta vis hoppades vi på att få in den information vi önskade, alltså vad som kan vara 
indikatorer på hur husköpare väljer sina hus.  
 
Problemformulering och syfte med undersökningen 
För att överhuvudtaget kunna genomföra en undersökning måste undersökaren ha en 
välstrukturerad och ett välformulerat undersökningsproblem.104 För att problemformuleringen 
skall uppfyllas kan det vara bra att svara på följande; är det relevant, har det ett 
förklaringsvärde, är det praktiskt genomförbart.105   
Vår problemformulering var inte en självklarhet från första början. Vi visste vad vi ville göra 
men inte precis hur det skulle gå till. Men med tiden växte en problemformulering fram som 
vi tycker att vi gott har kunnat besvara och som tillsammans med syftet har lett oss genom 
uppsatsen.  

                                                 
101 Churchhill G. A Jr, Iacobucci D. Marketing research (2005) s. 39 
102 Christensen L. et.al  Marknadsundersökning - en handbok  (2001) s. 9-10 
103 Ibid s. 61 
104 Churchhill G. A Jr. Iacobucci D. Marketing research (2005) s. 40 
105 Christensen L. et.al Marknadsundersökning - en handbok  (2001) s. 52-53 
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5.2.1 Urval 
Ett urval utgår alltid från en målpopulation och undersökaren bestämmer från dessa en 
urvalsgrupp som får representera åsikterna för hela gruppen. Här finns det olika alternativ att 
välja mellan; sannolikhetsurval (alla kan komma med) eller icke–sannolikhetsurval (ej 
slumpmässigt). Hur representativt urvalsgruppens svar blir beror på hur stora felen och 
bristerna blir.106 Beroende på hur stort urval vi gör så kommer det att uppstå en osäkerhet om 
konfidensnivån i undersökningen. Enligt Holme och Solvang har undersökningar med en 
stickprovsenhet på 100 och en populationsparameter på 10 % (våran populationsparameter är 
100/960= 0.1042, nästan 10 %), med en konfidensnivå på 95 % en osäkerhetsmarginal på 
6%.107  
 
Vårt urval var ett sannolikhetsurval bland de personer som står med i Umeå Kommuns 
tomtkö. Det vore irrelevant att fråga personer som inte har intentioner till att bygga hus. Det 
skulle finnas en större risk att dessa inte skulle svara lika ärligt och inte ta undersökningen på 
samma allvar. Men då vi valde ut de 100 personer som vi skickade ut enkäten till blev det 
alltså ett slumpmässigt urval från hela listan på ca 960 personer. De blev slupmässigt utvalda i 
och med att vi hade en sida på datorn med alla 960 personer och rullade upp och ned på sidan 
och bara pekade på ett namn helt på måfå. Det är för oss omöjligt att veta om de som står i 
tomtkö kanske just har byggt ett hus och inte planerar att bygga ett hus om inte deras 
drömtomt skulle bli till salu. Vi anser att ett urval på 100 personer ur en grupp på 960 stycken 
är ett representativt urval, inte minst med tanke på uträkningen ovan. Att svaren även blev så 
likartade anser vi bekräftar denna teori. 

5.2.2 Datainsamling, enkät och intervju 
Det finns fyra olika sätt att samla information till en undersökning, dessa är; enkät, intervju, 
observation och experiment. Vilken metod som väljs beror som tidigare på vilket problem 
som studeras och vad syftet är.108 Vi har som vi skrivit tidigare valt att genomföra en 
enkätinsamling. 
 
Enkäten 
Vid skapandet av en enkät är det viktigt att inte bara kasta sig in i utformandet utan att 
verkligen planlägga hur enkäten ska se ut.109 
 
Vi började det hela med att utgå från den teori som vi sammanställt och utformade frågor som 
passar för att få veta hur varje respondent har påverkats av den aspekten. När vi kände oss 
klara med det så bokade vi in ett möte med Myresjöhus AB så att de kunde gå igenom vad vi 
skrivit och lägga till saker som de vill ha svar på. Detta var saker som vilken typ av tak eller 
husfasad köpare vill ha, något som vi inte har tillräcklig kunskap om. När det var klart gick vi 
till våran handledare Owe R Hedström för att få lite experthjälp. Sist av allt så provade vi 
enkäten på tre personer som fick komma med synpunkter och idéer om enkäten. Vissa frågor 
som visade sig vara svårförstådda ändrade vi efter att försökspersonerna påpekat detta. När 
allt detta var klart kände vi oss tillfreds med hur enkäten var utformad och den lämnades in 
för tryckning. 

                                                 
106 Christensen L. et.al Marknadsundersökning - en handbok  (2001) s. 109 
107 Magne Holme I. Krohn Solvang B. Forskningsmetodik om kvantitativa och kvalitativa metoder (2001) s.192-
193 
108 Christensen L. et.al Marknadsundersökning - en handbok (2001) s. 136, 164,193,208 
109 Ejlertsson Göran Enkäten i praktiken (1996) s. 13 
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Tillsammans med enkäten skickade vi ett följebrev som kort informerade de medverkande om 
vad undersökningen gick ut på, vilka vi är och tackade ödmjukast. Där informerade vi även 
om att vid varje ifylld enkät som vi fick tillbaka skänkte vi (Myresjöhus AB)10 kronor till  
SOS Barnbyar. Genom att skänka dessa pengar hoppades vi kunna sporra individerna i vår 
urvalsgrupp till att medverka. Då det hade gått lite mer än en vecka skickade vi ut 
påminnelsebrev till de ca 70 stycken som inte hade svarat på enkäten. Vi hade förenklat denna 
process genom att numrera alla enkäter och på så vis såg vi sedan vilka som hade skickat 
tillbaka sina enkäter. Vissa hade dragit bort framsidan där numret fanns så att vi inte kunde se 
vilka dessa var.  Men vi såg inget större problem i detta utan skrev helt enkelt att de som 
redan hade svarat på enkäten skulle bortse från påminnelsen. Det var ett lyckat drag att skicka 
ut påminnelsebrevet då det ledde till att vi fick in 25 enkäter till. Slutsumman blev att vi fick 
in 50 svar, det vill säga vi hade en svarsfrekvens på 50 %. Följebrevet och påminnelsebrevet 
finns att finna i bilagorna. 
 
Bortfall  
Vid undersökning med enkät är risken större för ett stort bortfall än vid intervjuer och risken 
finns för att de som svarar skiljer sig från dem som inte svarar.110 Att vår enkät skickades ut 
den sjunde december var inte helt suveränt ur taktiskt synpunkt med tanke på att julen var i 
antågande och med det en väldigt upptagen tid. Chansen finns att bortfallet hade blivit mindre 
om utskicket hade skett under en annan tid på året.111  
 
Intervju 
De finns två olika alternativ; ostrukturerad intervju och semi-strukturerad intervju. Eftersom 
vi hade en mall att utgå och ställa frågor från innebär det att vi utförde semi-strukturerade 
intervjuer, till skillnad från ostrukturerade intervjuer där ingen mall finns för frågor ställs utan 
intervjun tenderar att bli mer som ett vanligt samtal.112Vi spelade in intervjuerna med Jonas 
Häggberg och Bengt Johansson och transkriberade dem sedan för lättare komma ihåg vad som 
sagts och kunna plocka ut de intressantare delarna. Intervjun med Håkan var mer av ett möte 
och transkriberades inte. Intervjun med Mattias på Swedbank genomfördes på telefon och 
siffrorna skrevs ned under tiden. 

5.2.3 Sammanställning av svar 
De svar vi fick in genom enkäten sammanställdes i SPSS och Excel för att kunna redovisas i 
grafer. Vissa grafer visar en jämföring mellan olika svar för att kunna se eventuella mönster 
medan andra endast redovisar ett svar. De grafer vi redovisat i empirin ger en representativ 
bild av svaren. 
 
Intervjuerna spelade in på bandspelare för att sedan kunna transkribera dem. Det som sedan 
var relevant och intressant för själva undersökningen plockade vi ut och skrev in i empirin. 

                                                 
110 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 148 
111 Ejlertsson G. Enkäten i praktiken (1996) s. 27 
112 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 301 
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5.2.4 Internt bortfall 
Vid försvinnanden av svar på enstaka frågor i en undersökning uppstår ett så kallat 
variabelbortfall. Om det i några frågor uppstår ett särskilt stort bortfall, bör undersökaren inte 
dra några generella slutsatser av dessa.113  Ett bortfall inom var fråga på ett till tre tycker vi är 
ett godkänt bortfall och att de svaren kan räknas som tillförlitliga. På vissa av de öppnare 
frågorna har vi fått ett större bortfall, men dessa frågor används inte för att redovisa 
konsumentbeteende, utan är mest till för att visa kommande tankar och idéer som kunder har. 
Därför har vi valt att ta med dessa i empirin, men vi har där redovisat att bortfallet är stort och 
att svaren bör ses som förslag och inte som sanningar.  

                                                 
113 Magne Holme I. Krohn Solvang B. Forskningsmetodik om kvantitativa och kvalitativa metoder (2001) s. 199-
200 
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Empiri från intervjuerna 
Vi valde att genomföra intervjuer för att skaffa oss en förståelse för ämnet innan vi började 
arbetet med den kvantitativa undersökningen. Vi insåg senare att denna del starkt bidrar till 
förståelse för ämnet även för läsaren och att den är viktig att ha med till analys och 
diskussion. Därför har vi valt att presentera den här.  

5.3 Varför beter sig en konsument som den gör? 

5.3.1 Kultur 
Det finns en tendens att köpa mycket traditionella hus i Umeåtrakten och i övrigt i de norra 
delarna av Sverige till skillnad från de södra delarna. Folk vill inte ha så stor förändring i hur 
hus ska se ut nu jämfört med vad som har byggts tidigare i området.  
Snittåldern på dem som köper hus är ca 30 år, ofta har de ett barn eller två. Men det finns 
även människor ända upp i 70-årsåldern som väljer att bygga nya hus.114  
 
På Umeå kommun har man en tydlig strategi när det gäller att försöka skapa mångfald på 
bostadsmarknaden. Den består i att de vill blanda olika människor inom samma område. 
Samtidigt säger de att det inte är självklart, men det finns en uppfattning om att ett sätt att 
motverka segregation och skapa så en sån god social stabilitet som möjligt det är att undvika 
att bygga separata områden för villor, bostadsrätter och hyresrätter.  Istället vill de skapa en 
plats där de tre möts. Detta möte skulle leda till att barnen som bor i de olika boendeformerna 
går på samma skola och att det i längden inte skapar sociala skikt. Kommunen kan inte 
bestämma vad som skall byggas bara skapa förutsättningar för byggen. Därför är de rädda för 
vad som händer om investeringsbidraget till hyresrätter kommer att försvinna. Men hur kan då 
kommunen lösa hyresrättsproblemet utan att bygga nytt? Går det? I ett seminarium som 
kommunen genomförde med titeln; ’Bygg för de rika och skapa lägenheter för de fattiga’ 
framkom det att om man bygger dyra bostadsrättslägenheter åt 40-talisterna så kommer de att 
lämna sina villor där de bor ensamma utan barn. Dessa villor blir då tillgängliga för yngre 
människor som har tänkt skaffa familj, och deras barn kan då gå i de skolor som redan finns 
på områden men som börjat tömmas. De yngre människorna flyttar då ut ur sina hyresrätter, 
där kan en före detta student flytta in från sitt studentrum och så kan en ny student flytta in i 
studentlägenheten. Med detta visas att om det byggs bostadsrätter i attraktiva områden så 
skapar detta långa flyttkedjor, där många behövande får en ny bostad. Om det istället byggs 
studentrum så skapar det väldigt korta flyttkedjor, då flyttar studenten oftast bara hemifrån 
mamma och pappa och så händer det inget mer. 115 

5.3.2 Familjeinköp 
Kunderna vid husköp ofta föräldrar till ett eller två barn och medelåldern ligger på ungefär 30 
år. Vad som är typiskt är att de som köper radhus är lite yngre än de som köper fristående 
villor. Vad detta beror på är troligtvis att de som är lite äldre oftast har hunnit få ihop en lite 
större handpenning. Andra köpare som har börjat bli allt vanligare är de fyrtiotalister som 
länge har bott i hus och nu väljer att sälja dem för en bra summa pengar och kan istället köpa 
ett nytt underhållsfritt hus för samma summa pengar.116  

                                                 
114 Intervju med Jonas Häggberg Myresjöhus AB Umeå 
115 Intervju med Björn Johansson Mark och Exploatering, Umeå Kommun 
116 Intervju med Jonas Häggberg Myresjöhus AB Umeå 
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5.3.3 Tid är pengar 
Det finns en vilja att bo väldigt centralt i Umeå men dock inga tomter kvar att bygga några 
hus på. En hyfsat central tomt kostar redan en halv miljon kronor så det är borträknat för de 
flesta. Det enda viset att lyckas få ett hus i centrala Umeå idag är att köpa ett begagnat hus 
som ligger på en väldigt hög prisnivå. I och med denna situation är det så att många 
husköpare helt enkelt får finna sig i situationen och köpa tomter längre och längre bort ifrån 
centrala Umeå. Flera områden i utkanten av staden byggs och byggs till. 117 

5.3.4 Attityder, förändringar 
I den norra delen av Sverige påverkas inte husköparna lika mycket av trender som de gör i de 
södra delarna av landet. Det är snarare så att husköparna gärna vill ha likadana hus som har 
funnits i regionen sen tidigare. I södra Sverige är det mycket Nyfunkis-hus med putsfasad och 
plåttak som gäller samtidigt som husen i norra delen fortfarande gärna får vara traditionella 
som människor med större sannolikhet själva är uppväxta i.118  

5.3.5 Konsumentförtroende 
Björn Johansson på Mark och Exploatering säger som så om framtiden. ”Om det kommer att 
bli 150 000 invånare i Umeå som kommunen har tagit fram som mål senast 2050, det kan ju 
ingen människa veta men det är ett positivt mål och det är väldigt positivt att jobba i 
kommunen så det känns bra, med en stark utveckling. Om du är norrlänning och vill bo här 
uppe så finns det ju ingen stad som är i närheten av den utveckling som Umeå har.” För 
bostadsmarknaden i Umeå betyder detta mål att det kommer att behövas ungefär 600 nya 
bostäder per år, då inräknas alla typer av boende.119 

5.4 Mikroekonomiska faktorer som påverkar inköp 

5.4.1 Priselasticitet 
Just nu så går ju räntorna upp och det kan betyda att priserna eller det har visats sig redan 
också att priserna på villor och bostadsrätter börjat lugna ner sig. Det är det klassiska att först 
händer det i Stockholm och sen sprider det sig till resten av landet. Men så länge som 
människors efterfrågan på bostäder är stor så kommer det ändå att finnas förutsättningar för 
att det kommer att byggas mycket.120 
 
Som tidigare nämnt är det vanligare att yngre par köper radhus som är billigare än de 
fristående hus som är dyrare om som oftast lite äldre par köper. Detta skiljer sig då från de hus 
som köps av människor där barnen har lämnat hemmen. Att det är främst yngre par som köper 
de billigare husen förklaras i intervjun med att dessa människor ofta kommer direkt från en 
hyresrätt och inte har lika mycket pengar med sig då de inte har ägt sin bostad tidigare.121  

                                                 
117 Intervju med Jonas Häggberg Myresjöhus AB Umeå 
118 Ibid 
119 Intervju med Björn Johansson Mark och Exploatering, Umeå Kommun 
120 Ibid 
121 Intervju med Jonas Häggberg Myresjöhus AB Umeå 
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6 Empiri från enkäterna 
För att du som läsare lättare skall förstå denna del har vi valt följa samma överskrifter som i 
teoriavsnittet, detta för att kopplingen till analys och diskussion skall bli lättare att förstå. 
Ämnena som vi redovisar följer därför inte enkätformuläret, frågorna som hör till den 
redovisade texten ligger istället som en överskrift. De lodräta axlarna, redovisar antal 
människor som samstämmer eller så redovisar det antal ”poäng” som alternativet har fått av 
de svarande. Huvudsaken är att mönster skall träda fram, antalet i sig är inte det viktigaste.  

6.1 Varför beter sig en konsument som den gör? 

6.1.1 Kultur 
Vid de fem första nedanstående grafer tog vi bort de svar som kom från svarande som inte har 
planer på att köpa hus trots att de står i tomtkö. Detta för att se det riktiga mönstret i hur kultur 
kan påverka människor till att verkligen köpa hus. Det var 17 stycken som svarade att de inte 
tänker bygga hus. Dessa och tre svarande till som ej svarat på frågan är alltså vårt bortfall i 
dessa grafer. Det bör tas hänsyn till att anledningen till att vissa har svarat att de inte har 
planer på att bygga hus kan vara att de redan har köpt hus. Vi vill även lägga vikt på att det 
inte går att garantera att de som säger sig verkligen ha planer på att köpa hus och de som inte 
tänker köpa hus verkligen kommer att följa dessa planer. De är svårt för de svarande att veta 
med säkerhet vad som kommer att hända i framtiden.  
 
Ålder? 

 
 
De som svarade att de hade planer på att köpa hus 
var i åldrarna 23 till 53. De flesta var i åldrarna 
mellan 27 år och 33 år. Bortfallet på ålder var ett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var bodde du under huvuddelen av din uppväxt? 
 
 
Den vanligaste regionen att komma från bland de 
svarande var norra Sverige. Bara ytterst få kom 
från mellan Sverige, södra Sverige eller utlandet. 
Men av alla svarande var det ytterst få som kom 
någon annan stans ifrån än norra Sverige.  
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Definieringen av vad som är en storstad eller till 
exempel en mindre stad kan vara svår. Antagligen 
kommer många av dem som anser dig komma från 
en storstad från Umeå med tanke på att de flesta 
kommer från norra Sverige. Intressant att se är att 
den högsta stapeln är den som står för människor 
som växt upp i en mindre ort.  
Bortfallet är tre. 
 
 
 
 
 
 

Hur ser ditt familjeförhållande ut? 
 
 
Allra flest av de svarande lever i parförhållande 
med ett eller flera barn. Men även en hel del levde 
i parförhållande utan barn.  
Bortfallet är noll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om du har några barn, hur många bor hemma? 

 
 
 
Så här såg fördelningen över hur många barn de 
svarande hade; de flesta har ett eller två barn men 
de finns de med upp till fyra och fem barn. 
Bortfallet var noll. 
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Vi tyckte att det kunde vara intressant att se om det finns ett mönster mellan åldern på de 
svarande och vilket arkitekttyp de önskar sig. Trots att det är betydligt färre som är över 42 år 
än under 42 år så vill vi ändå visa att inga över 42 år skulle välja ett Nyfunkis hus. Bortfallet 
på ålder är fyra, och bortfallet på hustyp är noll. 
 

 
Här har vi försökt se om det 
finns något samband mellan 
vilken region kunden är ifrån 

och vilken arkitekttyp som 
efterfrågas. Trots att väldigt få kommer från södra 
Sverige kan det vara av intresse att ingen av de 
som skulle välja Ny Funkis-hus kommer från 
södra Sverige.  
Bortfallet på region är två och på hustyp är den 
noll. 

 

6.1.2 Referensgrupp 
Vem eller vilka litar du mest på vid råd inför och information om husköp? 

 
 
Som grafen ovan visar är det vanligast vid 
husköp att lyssna till familj och släkt. Banken 
var det näst populära alternativet. Under annat 
nämndes egen sökning av information.  
Bortfallet är två. 
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Har du blivit påverkad i ditt intresse för att köpa  boende av media, till exempel 
renoveringsprogram?  
 

 
De flesta anser att media, så som 
renoveringsprogram, inte alls eller bara lite har 
påverkat dem till att köpa hus. Endast en person 
svarade att media har påverkat ganska mycket 
respektive mycket.  
Bortfallet var två. 
 
 
 
 
 
 

 
Det går inte att se något klart och 
uppenbart mönster mellan hur mycket 
media har påverkat de svarande till att 

ställa sig i tomtkö och om personerna vill ha öppen 
eller traditionell planlösning. De flesta vill ju 
uppenbarligen ha öppen planlösning. Men det som går 
att se är att de två som anser sig påverkats mycket 
eller ganska mycket vill båda ha en öppen 
planlösning. Bortfallet på referensgrupp två, är två 
och på planlösning är ett. 
 

 

6.1.3 Familjeinköp 
Om du lever med en partner, inför ert bostadsköp, är ni eniga? 
 

 
 
På frågan om de svarande var eniga om allt med 
sin partner angående husköpet var nästan hela 80 
% eniga och ca 20 % oeniga i en eller fler 
aspekter. Bortfallet är två.  
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Om nej vad är ni inte eniga om? 
 
I denna graf ser vi vilka frågor oenigheten har 
gällt. Vanligast är att vara oenig om i vilket 
område huset skall stå.  
 
Som vi även togs upp under tre av graferna under 
Kultur är de flesta som planerar att köpa hus i 
slutet på 20-årsålder och i 30-årsåldern, lever i 
parförhållanden och har ett eller fler barn. 
 
 

6.1.4 Tid är pengar 
Hur mycket är du beredd att betala för extrautrustning som underlättar och förkortar 
den tid du spenderar på hushållsarbete?  
 

Denna graf visar svaret på frågan om folk är villiga 
att betala extra pengar för att få ett mer lättskött 
hus. Nästan hälften ansåg sig inte så mycket i 
behöv av detta för att vara villig att betala för det. 
De flesta av de som var beredda att betala ansåg att 
10.000-50.000 kronor var en rimlig summa. Men 
en person ansåg sig villig att betala 150.000-
200.000 för detta ändamål.  
Putsfria fönster och underhållsfri trädgård var de 
mest populära alternativen till ett mer lättskött 
hushåll.  
Bortfallet är ett. 
 
 

 
I vilket av dessa nya områden i Umeå skulle du helst kunna tänka dig att bo?  

 
I frågan om önskvärda 
områden ser vi här att Ön 
är det mest populära 
området. Ön är det 
område som ligger 
centralast i Umeå av de 
områden som fanns att 
välja mellan.  
 
 
 
 
 

Denna fråga hade inget bortfall men det har varit viss kodningssvårigheter på grund av att 
vissa inte har svarat så som vi bett dem genom att rangordna från ett till tre. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Hustyp Omr åde Inter iör Stor lek

0

10

20

30

40

50

60

70

Ytte
rsj

ö

Tom
teb

o

Täf
te

å

Ers
bo

da

Gim
on

äs
Ö

n

Röb
äc

k/S
kr

av
els

jö

Lj
um

v./
Holm

su
nd

Um
ed

alen

Stö
ck

sjö

Ers
m

ar
k



 37 

Barnafördsel Trångbodd Annat
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6.1.5 Motivation 
Vilken var den viktigaste drivkraften till att ni s tällde er i tomtkö? 

 
Vi ville undersöka om det finns någon speciell 
händelse som ledde fram till att de som ställde sig i 
tomtkö för att kunna bygga hus gjorde det. Tyvärr 
svarade de flesta annat än de alternativ vi hade 
angett men gav ingen förklaring. Men största 
anledningen av de alternativ som vi hade angett 
var att de var trångbodda. Några få angav att 
barnafödsel var anledningen. 
 
Bortfallet är ett. 
 
 
 

Som grafen om mediapåverkan visar anser sig de flesta inte påverkats eller knappt påverkats 
av media vid planerna att bygga hus. Motivationen har alltså i stor del hämtats från någonting 
annat.  
 
Som vi tagit upp tidigare (referensgrupp två) så anser de flesta att de inte har påverkats desto 
mer av medier i sin önskan om att köpa hus. Vissa få har dock influerats till att vilja köpa hus 
från att till exempel se på renoveringsprogram. 

6.1.6 Kunskap 
Om du skulle bygga hus idag, vilken leverantör skulle du då vända dig till och i så fall 
varför? 

 
Det visade sig vara mest 
populärt att köpa eget 
virke och uppföra huset 
själv. Efter det kommer 
Älvsbyhus, Myresjöhus 
AB, Värsåsvillan och 
Villa Varm som mest 
populära husleverantörer.  
Det verkar som att de 
flesta har kunskap om en 
hel del leverantörer som 
finns på marknaden. 
Mycket av informationen 
verkar ha kommit från 
personer i de svarandes 
omgivningar.  

Exempel på motiveringar är; ”Älvsbyhus är billigt”, eller, ”Myresjöhus AB, har hittat ett hus 
hos dem som tilltalar oss. Eventuellt Villa varm, en arbetskamrat har ett sådant. Hyfsade 
priser på båda”. 
Endast 28 personer svarade på frågan och bortfallet blev därmed 22. 
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Varför väljer du att vilja bo i villa/radhus till s killnad från lägenhet? 
 
Frågan som ledde till denna graf var 
öppen så att de som svarade fick svara 
helt fritt och utefter det kom vi fram till 
staplarna. Det fanns även en del andra 
anledningar men de som nämns i grafen 
är helt klart de mest återkommande. 
Alltså är en tomt en stor anledning till att 
bo i egen villa till skillnad från lägenhet. 
Men även att det medför en större känsla 
av frihet. En person skrev till och med 

att boende ”i lägenhet är otänkbart, nästan som ett fängelse”. 
Många räknar också med att det är billigare att bo i egen villa än att hyra en lägenhet. ”Spara 
till egen ficka, ej fastighetsägarens” är ett exempel på de kommentarer som kom in om att 
tjäna på att bo i villa istället för lägenhet. 
En person skrev att denne själv är uppvuxen i villa och detta är en anledningen till att denne 
nu också vill leva så. 
Bortfallet är sex. 
 
Vilka faktorer gör att du väljer att bygga ett nytt  hus framför att köpa begagnat? 
 

Mindre underhåll är den anledning till 
att bygga nytt hus istället för att köpa ett 
begagnat som är mest motiverande och 
näst efter ligger viljan att ha möjlighet 
att designa huset själv.  
 
Under annat hade ekonomiska skäl 
nämnts tillsammans med en hopplös 
bostadsmarknad, möjligheten till att 
bygga större och till att välja inredning 
själv. 
Bortfallet är fem.  
 

 

6.1.7 Attityder, Förändringar 
Som vi tidigare skrivit så är de tre starkaste referensgrupperna som påverkat i beslutet om 
bostadsköp; Familj/Släkt, Bank och Vänner. (se tidigare graf under referensgrupp)  Dessa 
grupper är även de som starkast påverkar de attityder som konsumenten har till bostäder. 
Påverkan från media som även det påverkar attityder i form av samhällspåverkan verkar dock 
inte vara så stor, de flesta har svarat inte alls eller liten påverkan. 
 
De attityderna som framkom om boende var dessa; populärast och viktigaste för köpare av 
hus är alltså planlösning, tätt följd av kostnad, energiekonomiskt som även starkt bidrar till 
ekonomin kom på tredje plats. Den miljösparande aspekten får lämna plats för alla de andra 
aspekterna. 
 

0
5

10
15
20
25
30
35

M
in
dr
e 
un

de
rh
ål
l

Fa
sti

gh
et
ss

ka
tt

Des
ign

a 
sjä

lv

Lä
gr
e u

pp
vä

rm
in
gs

ko
st
na

de
r

An
na

t



 39 

6-7% 8-9% 10%>

Räntenivå

0

5

10

15

20

25

Co
un

t

Positiv Negativ

Framtida ekonomiskutveckling

0

10

20

30

40

50

Vad är viktigast för dig vid val av hustyp? 
 
På denna fråga fick 
undersökningspersonerna rangordna det 
de tyckte var viktigast från ett till sex. 
När vi samanställde svaren fick nummer 
1 sex poäng, nummer 2 fick fem poäng 
och så vidare.  
 
Bortfallet på denna fråga vara bara ett, 
utöver detta var det fem stycken som bara 
rankade från ett till tre. 
 
 

 

6.1.8 Livsstil 
Trender som vi tidigare redovisat under attityder är alltså att planlösning är det viktigaste för 
köpare. I frågan om påverkan från media som speglar trenden i samhället, svarar många av de 
undersökta att de inte alls påverkas eller påverkas väldigt lite i sina beslut. Familjen däremot 
som speglar mycket av en persons livsstil är den grupp som påverkar mest de beslut som 
undersökarna gör. Tron på framtiden bland de svarande är ljus, bara ett fåtal sa sig vara 
negativa inför dess framtida ekonomiska utveckling (se graf under konsumentförtroende). 

6.1.9 Personlighet 
Vid vilken räntenivå skulle du utesluta att köpa hus? 

 
I denna fråga fick de svarande välja på vilken 
räntenivå de skulle utesluta att bygga hus. De 
flesta svarade att på en räntenivå mellan 8-9 % så 
skulle de utesluta att bygga. Sen var det ganska 
jämt mellan 6-7 % och 10 % eller mer.  
 
Bortfallet var noll på denna fråga. 
 
 
 

6.1.10 Konsumentförtroende (consumer confidence) 
Hur ser du på ditt hushålls ekonomiska utveckling de kommande fem åren? 

 
 
På frågan om hur respondenterna ser på sitt 
hushålls ekonomiska utveckling de kommande fem 
åren, har de flesta svarat positivt. Endast ett fåtal 
ser en negativ utveckling av sin ekonomi.  
Bortfallet på denna fråga är ett. 
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När vi jämförde de negativa 
och positiva med vilken hustyp 
de föredrog kan vi se att några 

av de negativa valde den stora klassiska villan, till 
exempel en Västerbottensgård. Den positiva 
gruppen var de enda som valde Ny Funkishus, den 
nyaste hustypen på marknaden. 
 
 
 

 
 
 

Här har vi jämfört hur de svarande 
ser på framtiden med hur mycket av 
sin disponibla inkomst de är villiga 
att lägga på 
boendekostnader/månad. Vi kan då 

se att de som var negativa till framtiden är bereda 
att lägga från 31 % ända upp till 50 % i månaden på 
sin boendekostnad. Bland de positiva låg 
majoriteten på från 21-40 % av sin 
boendekostnad/månad. 
 
 

 

6.1.11 Att adaptera en roll (role aquisition functi on) 
Som vi har visat på tidigare så var det inte många som svarade på frågan om vad som var 
drivkraften till att de ställde sig i tomtkön, men de starkaste faktorerna att respondenten var 
trångbodd och några få svarade barnafödsel.  
 

6.2 Mikroekonomiska faktorer som påverkar inköp 

6.2.1 Effekter av inkomster och prisändringar på ef terfrågan 
 
Även de som tror på en positiv ekonomisk utveckling av sin ekonomi i framtiden, vilket en 
klar majoritet av dem som står i tomtkön tror, kommer förmodligen att konsumera mera om 
deras inkomster faktiskt kommer att öka. 
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6.2.2 Priselasticitet 
 
Här har vi genomfört en jämförelse 
mellan hur många våningsplan som 
respondenten vill ha och hur stor del av 
sin inkomst som de är villiga att lägga 
på sin boendekostnad efter husköpet. 

Det vi kan tyda här är att de som vill ha en 1-plans villa 
är de som vill lägga minst per månad på 
boendekostnad och sen stiger hur mycket de är villiga 
att lägga per månad och blir mer för 1,5 plan. Störst del 
av sin inkomst är de som vill ha 2-plan villiga att lägga 
på sin boendekostnad per månad. 
 
 

 

6.2.3 Inkomstelasticitet 
Så som vi redan har redovisat så är en klar majoritet av de undersökta positiva till deras 
hushålls framtida fem års ekonomiska utveckling. Det vill säga; de tror att deras hushåll 
kommer att få en större disponibel inkomst att konsumera med. 
 

6.2.4 Pris och inkomstelasticitet vid husköp 
Hur stor del av din disponibla inkomst lägger du idag på din boendekostnad? 
 
Hur stor del av din disponibla inkomst är du beredd att lägga på din boendekostnad 
efter husköpet? 
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På frågan om hur stor del av sin inkomst som respondenterna lägger på sin boendekostnad 
idag så ligger den största stapeln vid 21-30 %. När vi sedan frågade hur stor del de var villiga 
att lägga efter att de köpt ett hus så har svaren flyttats mot det högre och den högsta stapeln 
återfinns nu vid 31-40 %.  
Bortfallet på första frågan var två och på den andra frågan var bortfallet ett. 
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Vi kan se här att de allra yngsta i 
undersökningen även är de som är 
villiga att lägga störst del av sin 
disponibla inkomst på boendekostnad, 
mellan 31-50 % per månad. Den 

absolut äldsta utav de svarande ligger på 21-30 % av 
sin inkomst per månad. De som är mellan 30 och 40 år 
gamla är de som är villiga att lägga den största delen 
av sin disponibla inkomst på boendekostnad. 
 
 
 

 
 
När en jämförelse görs mellan viken 
stadstyp respondenterna är 
uppvuxna i och hur stor del av sin 

disponibla inkomst som de är villiga 
att lägga på boendekostnad efter husköpet, ser vi att 
av de som är uppvuxna i en större eller mellanstor 
stad så vill de flesta lägga mellan 31-40 % av 
inkomsten. Bland dem som är uppvuxna i mindre 
stad och mindre ort är det 21-30 % av inkomsten 

som de flesta är villiga att lägga men även i mindre 
ort har vi en stor del som är villiga att lägga hela 41-50 %. 
 

Vid en jämförelse mellan hur 
respondenterna bor idag och hur stor 
del av sin disponibla inkomst de är 
villiga att lägga per månad efter 
husköpet, kan vi se att de som bor i 

hyresrätt och bostadsrätt faktiskt är de grupper som är 
villiga att lägga största delen av sin inkomst. De som 
idag bor i kedjehus eller fristående villa ligger på en 
jämnare eller lägre nivå än de i hyresrätt och 
bostadsrätt. 
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6.2.5 Korspriselasticitet 
 
 
 
 

 
Vid en jämförelse mellan hur stor tomt som 
respondenten vill ha och hur stort hus de vill ha kan vi 
med förvåning se att de som väljer större hus; 1,5 till 2-
plan är de som också kan tänka sig en mindre tomt. Men 
som vi har redovisat tidigare så är det en överhängande 
majoritet av respondenterna som vill ha den absolut 
största tomtvalet 800-1500m2.  

 
 
Som vi redovisat tidigare så är andledningarna till varför respondenterna väljer att bygga nytt 
istället för att bo i lägenhet; mindre underhåll, som är det mest motiverande, och näst därefter 
följer möjlighet att designa huset själv. En annan korspriselasticitet som framkommit är den 
tredje starkaste orsaken till att respondenterna väljer att bo i villa/radhus istället för lägenhet, 
just att det tror att det blir billigare. En vanligt förekommande motivering för egen ägt boende 
kan lyda som denna: ”Lägenhet är också bra men skall man ha en stor lägenhet är det lika 
dyrt som att köpa hus. (Merkostnad alltså)” 
 



 44 

6.3 Val inför framtiden 
Denna del är redovisningar av svar som rör hur husen skall se ut och har ingenting med 
konsumentbeteende eller mikroekonomiska faktorer att göra. 
 
Varför väljs nybygge framför begagnat? 
 

Här fick respondenterna kryssa för så 
många alternativ som de ville. Vi kan se 
att mindre underhåll som både är 
tidssparande och ekonomiskt har fått 
flest röster. Att själv få designa kommer 
strax där efter.  
 
Bortfallet på denna fråga är fem. 
 
 
 

 
Varför väljer folk att äga sitt boende framför att hyra? 

Frågan var öppen så de som svarade fick 
svara helt fritt och utefter det kom vi 
fram till staplarna.  
 
Bort fallet är fyra. 
En tomt var en stor anledning till att bo i 
egen villa till skillnad från lägenhet. 
Men även att det medför en större känsla 
av frihet. En person skrev till och med 
att boende ”i lägenhet är otänkbart, 
nästan som ett fängelse”. Många räknar 

också med att det är billigare att bo i egen villa än att hyra en lägenhet. ”Spara till egen ficka, 
ej fastighetsägarens” är ett exempel på de kommentarer som kom inom att tjäna på att bo i 
villa istället för lägenhet. 
 
Vilken leverantör skulle kunder välja idag i Umeå om de skulle bygga nytt? 
 

Eget uppförande var det 
populäraste alternativet trots att 
frågan var ställd om vilken 
leverantör de svarande skulle 
välja.  
Bortfallet var 22. 
 
 
 
 
 
 
 

0
5

10
15
20
25
30
35

M
in

dr
e 

un
de

rh
ål

l

F
as

tig
he

ts
sk

at
t

D
es

ig
na

 s
jä

lv

Lä
gr

e
up

pv
är

m
in

gs
ko

st
na

de
r A

nn
at

0

2
4

6

8

10
12

14

16
18

20

grannar tomt större frihet billigare barnen att äga sit t
eget

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

M
yr

esjö
hu

s

Älvs
yh

us

L-
B h

us

Vär
så

sv
illa

n
La

pp
i

vil
la

 v
arm

eg
et

 u
pp

för
an

de

Sid
en

sjö
hu

s

Skid
st

ah
us

Bor
oh

us

Vittj
är

sh
us



 45 

 
Älvsbyhus fick flest röster för att de framstår hos köparna som det billigaste alternativet. En 
motivering till Älvsbyhus som är vanligt förekommande är denna ”Älvsbyhus, på grund av 
billigare, större möjlighet till ett rikare liv utan stora lån” Myresjöhus AB, Villa Varm och 
Värsåsvillan kommer sen på delad plats, den vanligaste motiveringen till Myresjöhus AB 
lyder ”skall man bo mer än 15 år så vill man gärna att huset står på en betongplatta och inte 
krypgrund”. Till Värsåsvillan kom följande kommentarer ”Värsåsvillan, vackra hus hög 
standard, prisvärt ” Om Villa Varms sa det; ”De har bra planlösningar och fin design på 
husen”. 
 
Vilka av de nu projekterade områdena i Umeå är mest populära? 
 

Här fick respondenterna rangordna 
olika områden från 1-3 där 1 var det 
området där de helst vill bo. Sen har 
vi gett alternativen poäng tre för val 
1 två poäng för val 2 och en poäng 
för val 3.  
 
Bortfallet är noll. 
 
 
 
 

 
De populäraste områdena i Umeå när valet är fritt. 

1. Älvområdet, Berghem, Landsbyggd 
2. Tomtebo, Teg 
3. Stöcke, Haga, Innertavle, Täfteå, Holmsund 
4. Grubbe, Ön, Öst på Stan, Sofiehem  

 
Populäraste faciliteterna i ett bostadsområde 
 

Lekplats kom på en klar 
förstaplats, tvåa blev 
mycket växtlighet och trea 
blev närhet till 
serviceinrättningar. På 
fjärde plats kom litet 
grönområde så 
sammantaget var växtlighet 
i alla dess former det 
populäraste alternativet.  
 
Här fick respondenterna 
återigen rangordna 
alternativen från 1-3 där 1 
var det alternativ som de 

gillade mest. Sen har vi gett alternativen tre poäng för val 1 två poäng för val 2 och en poäng 
för val 3. Bortfallet är noll. 
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Som vi kan tyda av denna graf så vill nästan hälften av 
respondenterna inte betala något för att införskaffa 
tillbehör som underlättar deras hemarbete. Bland dem 
som ville betala mer så var en klar majoritet bara 
bereda att lägga den lägsta summan 10 000-50 000 
kronor.  
 
Bortfallet på denna fråga är ett.  
 
 
 
 
 

Vid motiveringen av vad folk vill ha har vi fått ganska få svar bortfallet var 30, men vad som 
framkom var följande: 

• 5 stycken ville ha putsfria fönster, det helt klart mest populära alternativet 
• 4 stycken ville ha underhållsfri trädgård. 
• Fjärstyrning av värme över till exempel Internet 
• Extremt välisolerat hus, för att minimera energikostnader önskas bergvärme, solvärme 
• Övervakningslarm för brand 
• Automatisk strykmaskin 
• Låd diskmaskin 
• Självgående gräsklippare 
• Städhjälp 
 

Viken hustyp efterfrågas? 
 
Här har vi ju fått ett väldigt ensidigt svar av hur 
folk vill bo, nästan alla vill bo i friliggande villa. 
Endast en respondent ville bo i radhus och 
resterande 49 ville bo i friliggande villa.  
Bortfallet är noll. 
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Öppen Traditionell
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Vilken planlösning efterfrågas? 

 
 
Som framgår tydligt av grafen så är öppen planlösning 
det  vinnande alternativet.  
Bortfallet på denna fråga är ett. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenskaper som är viktiga vid uppförande av hus. 
 

På denna fråga fick de svarande 
rangordna det de tyckte var 
viktigast från ett till sex. Sedan 
har vi poängsatt alternativen med 
sex poäng till val 1, fem poäng 
till val 2 och så vidare. Bortfallet 
på denna fråga är ett. 
 
Här ser vi att planlösning och 
kostnad är det som är mest 
avgörande vid köp av hus. 
 

 
Antal våningsplan som efterfrågas. 
 

De två största alternativen 1,5-plan och 2-plan är 
det populäraste alternativet.  
Bortfallet på denna fråga är noll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktigast vid val av husköp

0
50

100
150
200
250
300

Ark
ite

kt
ur

Pla
nlö

sn
in

g

Kos
tn

ad

Eko
lo

gis
kt

Pak
tis

kt
/Lä

tts
kö

tt

Ene
rg

ie
ko

no
m

isk
t



 48 

Ny Funkis Klassisk Traditionell villa
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Vilken arkitekturtyp är mest tilltalande? 
 

Klassisk villa så som en Västerbottensgård är mest 
populär tätt följd av en traditionell villa.  
 
Bortfallet på denna fråga är noll. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vilken taktäckning är mest tilltalande? 
 

Tegel var som synes det populäraste alternativet. 
Alternativet papp/shingel fick ingen röst alls.  
 
Bortfallet på denna fråga är två. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilken typ av fasad föredras? 
 
Svenskt hederligt trä är det helt klart mest 
omtyckta alternativet. 
 
Bortfallet på denna fråga är noll. 
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Återigen har vi fått ett väldigt entydigt svar på vår 
fundering. I stort sett alla har svarat att de vill ha 
det största alternativet på tomt area.  
 
Bortfallet är två. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivering till dessa val av tomt area. 
 
För de få som ville ha 300-800m2 tomt area fanns dessa motiv: 

• Ju mindre tomt ju mindre jobb. Jag skall kunna lämna huset utan tillsyn någon vecka. 
• Tillräckligt med utrymme men ändå lätt att sköta 
• Vill inte ha för stor tomt med tanke på skötseln som medföljer 
• Gillar inte gräsklippning 

 
 
För de som vill ha det största alternativet vad 
detta de mest populära motiven: 
 
 
 
 
 
 
 

I viket skick vill kunderna ha huset levererat? 
 

Här kan vi se att det mest valda alternativet var att 
få huset inflyttningsklart. Sen blir det en stort hopp 
ner till målningsförberett och så följer de mindre 
färdiga alternativen i fallande skala.  
Bort fallet är noll. 
 
Detta bör sättas samman med val av leverantörer 
där många har svarat att de vill bygga huset själva. 
Det ger då en rolig paradox; de flesta vill bygga 
själva med externa leverantörer, men samtidigt vill 
de ha hela huset klart när de flyttar in. Många har 
även nämnt att priset är det vikigaste vid nytt hus 
och då är kanske inte inflyttningsklart det billigaste 
alternativet.  
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7 Diskussion och analys 

7.1 Varför beter sig en konsument som den gör? 

7.1.1 Kultur 
Regionala och etniska influenser likasom ålder, kön och hushållets influenser ingår i den 
kultur som påverkar konsumenten. Men andra ord är detta var konsumenten kommer ifrån och 
vilket stadium i livet denne befinner sig och hur familjelivet ser ut.122 I vår undersökning finns 
det inte någon stor skillnad i vart ifrån de svarande kommer, nästan alla är från norra Sverige. 
Detta mönster säger egentligen inte oss någonting med tanke på att undersökningen utförs i 
norra Sverige. Hade den utförts i södra Sverige och utfallet blivit lika hade det varit mer 
uppenbart att de som bygger hus kommer från norra Sverige i överlag.  
 
Störst andel av dem som har verkliga planer på att köpa hus kommer från en mindre ort. Detta 
kan ha att göra med att det kanske på mindre orter är vanligare att bo i villa än i lägenhet. 
Då det kommer till ålder på dem som svarat på undersökningen är de flesta i åldrarna runt 30 
år, med ett intervall på ca sju år.  
 
Vi har i undersökningen, precis som vi tidigare hade trott, sett att de som köper hus lever i 
parförhållanden. Alltså är det i de absolut flesta fall en kvinna och en man som köper huset. I 
vår undersökning gör alltså könsskillnader ingen skillnad. 
 
Vanligast bland dem som köper hus är att de är sambo eller gift och har ett eller fler barn. 
Vanligast är i så fall att ha två barn. 
 
Vi hittade inte något tydligt tecken på vart ifrån en person kommer och vilket typ av hus 
denne skulle vilja ha. I intervjun med Jonas på Myresjöhus AB fick vi dock veta att de 
trendigare husen som i detta fallet är Nyfunkis hus är mycket mer populära i de södra delarna 
av Sverige. Men de som svarade på vår enkät och kom från södra Sverige skulle inte välja 
Nyfunkis.  

7.1.2 Referensgrupper 
Referensgrupper rangordnas från primär till sekundär.123 De ur tomtkön som svarade på vår 
undersökning lyssnar i största grad till familj och släkt. Alltså är familj och släkt den primära 
referensgruppen angående husköp. Efter familj och släkt är banken det vanligaste alternativet 
att lyssna till vid beslut angående husköp. Även egen sökning av information nämndes under 
annat-alternativet. Vid detta alternativ har de svarande influerats av någonting men det går 
inte att säga om de är helt oberoende av referensgrupper. I sökandet kommer de troligtvis att 
ändå stöta på referensgrupper.  
 
En annan referensgrupp kan vara människor som man gärna likställer sig med eller vill vara 
som.124 Vi ställde frågan om de svarande ansåg sig påverkad av media men de flesta i 
undersökningen ansåg sig dock inte eller väldigt lite påverkas av media. Trots detta har de 
flesta angett sig vilja ha en öppen planlösning, något som kan tänkas komma från medierna då 
det traditionella just är rumsindelad planlösning och därför har varit mest vanligt i hus sen 
tidigare.  

                                                 
122 Hoyer W. D. MacInnis D. J. Consumer Behavior (2004) s. 17 
123 Antonides G. van Raaij W. F. Consumer Behaviour - A European Perspective (1998) s. 345 
124 Engel J. Blackwell R. Miniard P. Consumer Behavior (1993) s. 144 
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Word-of-mouth betyder att information om produkter och tjänster sprids mellan människor, 
som tillexempel ett rykte.125 Vid de alternativ då de medverkande i undersökningen har svarat 
familj och släkt, vänner och arbetskollegor fungerar Word-of-mouth i allra högsta grad. Då 
dessa tillsammans är fler än de som inte har att göra med Word-of-mouth så är fenomenet 
effektivt. 

7.1.3 Familjeinköp 
Stadiet som en familj befinner sig i påverkar vad den konsumerar. Detta kan till exempel vara 
om barnen bor hemma.126 De flesta av dem som svarade hade hemmavarande barn. Det är 
även mest vanligt att de som köper hus befinner sig i ett parförhållande127 och i åldrarna 
mellan 25-35.128 Bland de vi undersökte, levde alla i ett parförhållande och de flesta hade 
hemmavarande barn. Bland dem som inte hade barn finns det ingenting som säger att de inte 
har planer på att skaffa barn i framtiden. De flesta hade en ålder mellan 27 och 33 år. 
 
Inom teorier om familjeinköp anses det finnas två typer av beslut. Den ena är medgivande köp 
beslut där parterna är eniga om köpet men inte om detaljer och den andra är anpassande köp 
beslut där parterna är oeniga om själva köpet.129 I undersökningen frågade vi om det fanns 
någon oenighet i beslutet om att köpa hus, alltså medgivande köp beslut. Vi tog förgivet att 
alla var eniga om beslutet att verkligen köpa hus eftersom det verkligen är ett så stort beslut. 
I medgivande köp beslutet var det 15 stycken som ansåg sig oenig inom familjen och där låg 
oenigheten till störst del i vilket område som svarspersonerna ville bo på.  

7.1.4 Tid är pengar 
Det uppfinns och lanseras ständigt nya produkter för att spara tid i samhället. I hushållet finns 
en hel del sådana produkter som till exempel diskmaskin och mikrovågsugn.130 Vi frågade om 
folk är beredda att betala mer för huset för att få tillgång till tidsbesparande hjälpredor och 
underhållsfria produkter. Mer än hälften svarade att de är beredda att betala mer för att 
underlätta och till och med slippa vissa sysslor i hemmet. De flesta ville dock inte lägga ned 
så stor summa på detta. Nästan alla som svarade att det var intresserade av detta var beredd att 
lägga ned den lägsta summan vi hade föreslagit; 10 000 - 50.000 kronor. En person var villig 
att betala hela 150 000 - 200 000 kronor på detta. De mest populära alternativen här var 
putsfria fönster och en underhållsfri trädgård. Även om många skulle kunna tänka sig att 
betala upp till 50 000 kronor extra för en friare fritid är detta ändå bara 2,5 % av ett lån på två 
miljoner kronor. 

7.1.5 Motivation 
Då kunden känner ett behov för något motiveras denne till att köpa. Det finns en mängd 
förutsättningar i en persons liv som bidrar till vad denne köper.131 Maslows behovstrappa 
rangordnar behoven; fysiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, prestationsbehov, 
självförverkligande behov.132 
 

                                                 
125 Solomon M. R. Consumer Behavior (2006) s. 394-395 
126 Engel J. Blackwell R. Miniard P. Consumer Behavior (1993) s. 203-204 
127 Turner B. Wealth Effects and Price Volatility - How Vulnerable are the Households? Ebsco host 
128 Antonides G. van Raaij. W. F. Consumer Behaviour - A European Perspective (1998) s. 436 
129 Solomon M. R. Consumer Behavior (2006) s. 429 
130 Engel J. Blackwell R. Miniard P. Consumer Behavior (1993) s. 250 
131 Ibid s. 269 
132 Magne Holme I. Krohn Solvang B. Forskningsmetodik (1996) s. 40 
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Vi frågade vad som var den största anledningen till att folk valde att ställa sig i tomtkö. De 
mest redovisade svar vi fick var trångboddhet. Alltså hade de svarande för lite utrymme för 
familjen och detta motiverar dem till att köpa ett större hus. Näst mest redovisade svar var 
barnafödsel som i och för sig kan leda till trångboddhet. Tyvärr preciserade sig inte de som 
hade svarat annat så vi kunde se vad som har motiverat dem. Men mer plats till familjen kan 
ses som tak över huvudet och i och med det trygghetsbehov. I och för sig så anser man här i 
Sverige att alla barn behöver ett eget sovrum, fast detta i och för sig inte är ett måste för att ha 
tak över huvudet och trygghet. Då kan man istället se det som till exempel sociala behov då 
det anses som mest normalt att varje barn har sitt eget rum dit de kan göra läxor ifred och vara 
med sina kompisar.  
 
Kanske vi till och med kan dra det så långt som att de vuxna i familjen infriar sina drömmar 
om en stor familj som behöver ett stort hus. I det fallet skulle det handla om 
självförverkligande behov.  
 
Konsumenter med maktbehov kommer att konsumera det som gör att denne kan kontrollera 
sin omgivning.133 Detta kan vi se i motiveringen till tomtval där de flesta har svarat att de vill 
ha långt till grannar. I motiveringen till hus istället för lägenhet kommer grannarna upp igen 
då vill husköparna gärna slippa störande grannar.  
 
Konsumenten med behov för unikhet köper tjänster och produkter som visar på individens 
kvaliteter. 134 På detta vis väljer husköpare med ett sådant behov förmodligen det nyaste på 
marknaden just nu, nämligen Nyfunkis hus. 
 

7.1.6 Kunskap 
Det är viktigt för ett företag att veta vad konsumenter vet om produkter och hur företagets 
konkurrenter har påverkat konsumenten.135 Angående kunskap om konkurrerande företag är 
de svarande medvetna om en hel del företag som levererar nya hus. Mycket av informationen 
kommer från människor i omgivningen.  
 
Det fanns en del anledningar till att köpa eget hus istället för att bo i hyreslägenhet. De flesta 
anser att en tomt är väldigt viktigt. Det var även en hel del som ansåg att det är billigare att bo 
i villa än i lägenhet och att det då är lika bra att bo i just villa.  
 
Anledningarna till att bygga nytt hus istället för att köpa ett begagnat var först och främst att 
det är mindre underhåll och att det finns chans att designa själv. Det är bra för husleverantörer 
att folk är medvetna om den lägre underhållskostnaden som ett nytt hus jämfört med ett 
gammalt.  

7.1.7 Attityder, förändringar 
Samhällets ständiga förändringar av attityder påverkar vad och hur konsumenter agerar och 
vad denne köper. Även känslor till och kundens uppfattning om en vara kommer att påverka 
inköpet.136 Människor i vår norra del av landet är mindre känsliga för förändringar i trender, 
medan trender i södra Sverige snabbt påverkar husbyggandet. Just nu är det mycket Ny 

                                                 
133 Solomon R. M. Consumer Behavior (2006) s.125-126 
134 Ibid s.108 
135 Engel J. Blackwell R. Miniard P. Consumer Behavior (1993) s.299 
136 Ibid s.326 
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Funkis hus som gäller i södra Sverige.137 Som vi kan se i våran enkätundersökning är det 
traditionella villor och klassiska hus så som Västerbottensgårdar som är de mest eftertraktade 
här i Umeå. Den starkaste påverkan på attityderna kommer från uppväxten och vilka attityder 
ens föräldrar hade till olika produkter.138 De tre starkaste referensgrupperna som påverkar i 
beslutet om bostadsköp bland våra respondenter är Familj/Släkt, Bank och Vänner. (se 
tidigare graf under referensgrupp). Om vi tittar på attityder som konsumenterna har till själva 
huset är planlösning det viktigaste attributet, tätt följd av kostnad. Energiekonomiskt som 
även starkt bidrar till ekonomin kom på tredje plats. 

7.1.8 Livsstil 
En persons aktiviteter, intressen och åsikter om till exempel ekonomi, framtid och dem själva, 
ses som representativa för dennes livsstil och därmed vad denna kan tänkas konsumera.139 
Tron på framtiden bland de svarande är ljus, bara ett fåtal sa sig vara negativa inför dess 
framtida ekonomiska utveckling. Påverkan från media som speglar intresset i samhället tycker 
många av de undersökta inte alls påverkar eller väldigt lite påverkar i deras beslut. Familjen 
däremot som speglar mycket av en persons livsstil är den grupp som påverkar mest de beslut 
som respondenterna gör.  

7.1.9 Personlighet 
Personligheten är den som gör en människa till det unikum som vi alla är. Risktagande kan 
vara en sak som utmärker vilken personlighet som en individ har.140 Om vi räknar räntan som 
ett mått på risktagande så kan vi se att respondenterna i våran undersökning har en relativt 
hög kalkylering om hur stor risk de vågar ta. På frågan om vid vilken räntenivå som 
respondenterna skulle utesluta att köpa hus så låg de flesta på en räntenivå mellan 8-9 %. Sen 
var det ganska jämt mellan alternativen 6-7 % och 10 % eller mer. 

7.1.10 Konsumentförtroende (consumer confidence) 
När konsumenten känner förtroende för framtiden, det vill säga har en positiv framtidssyn så 
kommer även denne att konsumera mer.141 Umeå Kommun har ett stort positivt framtida mål 
för Umeå stad, det är att år 2050 skall invånarantalet i Umeå vara 150 000. Detta medför att 
det kommer att behövas byggas 600 bostäder per år i Umeå för att möta den efterfrågan som 
kommer att uppstå.142 Bland våra respondenter är framtidstron väldigt ljus även den. Utav de 
49 som svarade på frågan hur de ser på sitt hushålls framtida ekonomi har bara fyra stycken 
svarat att de tror på en negativ utveckling. När vi jämförde de negativa och positiva med 
vilken hustyp de föredrog kan vi se att några av de negativa förvånande nog valde den stora 
klassiska villan, till exempel en Västerbottensgård. Om vi jämför hur stor del av den 
disponibla inkomsten som de positiva respektive negativa är villiga att lägga på sina 
boendekostnader efter husköpet kan vi se att de som var negativa till framtiden är bereda att 
lägga från 31 % ända upp till 50 % i månaden på sin boendekostnad. Bland de positiva låg 
majoriteten på från 21-40 % av sin disponibla inkomst/månad. Detta känns logiskt då de som 
är negativa förmodligen tror att de kommer att känna mindre per månad än vad de som är 
positiva tror. 

                                                 
137 Intervju med Jonas Häggberg Myresjöhus AB Umeå 
138 Engel J. Blackwell R. Miniard P. Consumer Behavior (1993) s. 326 
139 Hoyer W. D. MacInnis D. J. Consumer Behavior (2004) s. 439 
140 Engel J. Blackwell R. Miniard P. Consumer Behavior (1993) s. 363 
141 Solomon M. R. Consumer Behavior (2006) s. 455 
142 Intervju med Björn Johansson Mark och Exploatering, Umeå Kommun 
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7.1.11 Att adaptera en roll (role aquisition functi on) 
De olika faser som en människa går igenom i sitt liv gör att de kommer att ta olika roller. 
Dessa faser kan vara när en människa får barn, gifter sig, börjar jobba och så vidare.  I de 
olika faserna kommer konsumenten att känna att det behövs olika föremål för att dennes liv 
skall vara fulländat.143 Drivkraften till att våra respondenter ställde sig i tomtkön var inte en 
fråga som många svarade på, därför är det svårt att säga i vilken fas de är eller vilka föremål 
de kan tänkas vilja ha för att förverkliga denna fas. Vad som framkom som den främsta 
orsaken var att respondenterna upplevde att de var trångbodda eller barnafödsel. Båda dessa 
svar kan sättas samman med fasen av familjeliv. Den allmänna bilden om denna fas är att en 
familj skall leva i ett hus med en tomt på där barnen kan leka. 
 

7.2 Mikroekonomiska faktorer som påverkar inköp 

7.2.1 Effekter av inkomster och prisändringar på ef terfrågan 
Effekten på normala varor är sådana att vid inkomsthöjningar så ökar efterfrågan och vid 
prissänkningar så ökar efterfrågan. Bland dem som är positiva inför dess framtida ekonomiska 
utveckling kan vi anta att deras inkomst kommer att öka och då kommer också deras 
efterfråga på hus att öka, om vi antar att hus är en normalvara.  

7.2.2 Priselasticitet 
Priselasticiteten beskriver hur efterfrågan på en produkt påverkas av prisförändring på 
varan.144  Räntorna har på sista tiden gått upp och det kan betyda att priserna på villor och 
bostadsrätter börjat lugna ner sig. Detta har redan hänt i Stockholm och är en allmän tendens 
som vi kan se spridas till resten av Sverige. 145 Förväntningarna på marknaden är att 
reporäntan väntas höjas stegvis de närmsta åren. Konjunkturinstitutet räknar med att räntan 
ska höjas till 4.75 % fram till år 2008.146 
 
Om däremot antalet människor som vill ha ny bostad är fortsatt stort så kommer det ändå att 
byggas mycket och efterfrågan kommer att vara stark. Detta visar sig i att både upplåningen 
och huspriserna har till och med augusti fortsatt att stiga. Framåt prognostiserar riksbanken 
dock med att dessa kommer att mattas av till följd av att de inte längre kommer att föra en lika 
expansiv politik.147 
 
För att få en uppfattning av hur priskänsliga våra respondenter är har vi genomfört en 
jämförelse mellan hur många våningsplan som respondenten vill ha och hur stor del av sin 
disponibla inkomst som de är villiga att lägga på sin boendekostnad efter husköpet. Vad vi 
fick fram där var att de med en 1-plans villa var de som ville lägga minst andel av sin inkomst 
och de som ville ha en 2-plans villa var de som ville lägga mest. Detta visar att de som är mest 
priskänsliga köper mindre hus. Vilket i sin tur kan visa att hus faktiskt är en normalvara. 

                                                 
143 Hoyer W. D. MacInnis D. J. Consumer Behavior (2004) s. 457-459 
144 Axelsson R. Holmlund B. Mikroekonomi (1998) s. 147 
145 Intervju med Björn Johansson Mark och Exploatering, Umeå Kommun 
146 Intervju med Björn Johansson Mark och Exploatering, Umeå Kommun 
147 Inflationsrapport 2006:3 s. 10 
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7.2.3 Inkomstelasticitet 
Precis som vid priselasticitet förklarar inkomstelasticitet hur efterfrågan förändras procentuellt 
när inkomsten förändras. 148 Riksbanken förutspår att konsumtionen kommer att vara stark 
ända fram till 2009 då det troligtvis kommer att inträffa ett mindre fall. Detta beror på den 
positiva synen på hushållens inkomst och sysselsättningen.149  De undersökta har även de en 
positiv framtidssyn på sitt hushålls ekonomi. Detta kommer troligtvis då också leda till att de 
kommer att konsumera mer.  

7.2.4 Pris och inkomstelasticitet vid husköp 
Vi har i teoriavsnittet beskrivit en undersökning om hur pris och inkomstelasticiteten ser ut 
vid husköp. Vad de kom fram till var att storleken som valdes på hus var oelastiska för de 
båda elasticiteterna.150  Vid en jämförelse av hur stor del av sin inkomst som respondenterna 
vill lägga på sitt boende före köpet med efter köpet kan vi se att de flesta har höjt sin ribba 
från 21-30 % till 31-40 %. Vilket kan tyda på att våra respondenter precis som 
undersökningen säger är okänsliga för pris och inkomstförändringar. Det vill säga om de har 
bestämt sig för att köpa en villa med 2-plan och priserna går upp så kommer de ändå att köpa 
sina drömmars hus. 
 
Däremot så skilde sig grupperna åt sinsemellan, för de unga paren så var känsligheten för pris 
och inkomst större än för de äldre, medan de äldre paren köper större hus än de unga paren. I 
större städer är svängningarna på priser större och även elasticiteten. Människor som bor på 
landsbygden å andra sidan är mer inkomstkänsliga än vad människor i större städer är.151 
Jonas Häggberg på Myresjöhus AB säger att de har märkt att det vanligare att yngre par köper 
radhus som är billigare än de fristående hus som är dyrare och som oftast lite äldre par köper. 
Att det oftare är yngre par som köper de billigare husen förklarar han med att dessa människor 
ofta kommer direkt från en hyresrätt och därför inte har lika stor handpenning som de som har 
ägt sin bostad tidigare.152 Det här kan också sammanställas med en annan undersökning om 
priskänslighet som vi studerat. Där framkommer det att husköpare som tidigare har ägt sitt 
hem inte är lika priskänsliga som de husköpare som inte har ägt sitt hem tidigare på grund av 
att priset på den tidigare ägda bostaden följer samma pristrend på bostadsmarknaden som det 
nya huset gör. 153 För vår del kan vi se att de som bor i hyresrätt och bostadsrätt faktiskt är de 
grupper som är villiga att lägga största delen av sin disponibla inkomst på boendet efter att de 
skaffat ett hus, vilket passar in med att de inte skulle ha lika stor handpenning som de som bor 
i hus kan lägga och därför måste ta ett högre lån. 

7.2.5 Korspriselasticitet 
Till skillnad från de andra elasticiteterna förklarar korspriselasticitet hur priset på en vara 
förändrar efterfrågan på en helt annan vara. Det finns tre typer av korspriselasticiteter; 
komplementära, substitutiva och oberoende varor. 154  
 
Komplementära varor för våran del är tomter och hus. När efterfrågan på hus går upp kommer 
även efterfrågan på tomter att stiga. Vi kan lite förvånande se i våran jämförelse mellan hur 
stor tomt som respondenten vill ha och hur stort hus de vill ha att de som väljer ett större hus; 

                                                 
148 Axelsson R. Holmlund B. Mikroekonomi (1998) s. 157-159 
149 Inflationsrapport 2006:3 s21-25 
150 Pindyck R. Rubinfeld D. Microeconomics (1998) s. 121-122 
151 Ibid s. 121-122 
152 Intervju med Jonas Häggberg Myresjöhus AB Umeå 
153 Turner B. Wealth Effects and Price Volatility - How Vulnerable are the Households? Ebsco host 
154 Pindyck R. Rubinfeld D. Microeconomics (1998) s. 109 
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1,5 till 2-plan är de som också kan tänka sig en mindre tomt. Dock är det så att i stort sett alla 
i undersökningen vill ha en friliggande villa med det absolut största tomtvalet till det, viket 
visar på att tomter och villor är komplimenterande varor.  
 
Substitutiva varor i vår undersökning framkommer i att många av våra respondenter anser att 
bo i egen ägt hus istället för lägenhet blir billigare. Enlig kommunen är uppfattningen idag om 
nyproducerade hyresrätter den att det är för dyr hyra. Till detta skall läggas att regeringen har 
planer på att slopa investeringsstödet till hyresrätter vilket ytterligare kan tänkas höja priset på 
nyproducerade hyresrätter.155 Vilket kan leda till att våra respondenter kommer att få rätt i 
sina argument om att det är lika dyrt eller billigare att bo i hus som i en lägenhet. 
 
 

                                                 
155 Intervju med Björn Johansson Mark och Exploatering, Umeå Kommun 
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8 Slutsatser 
För att ni som läsare skall förstå hur slutsatserna kopplas till vårat syfte vill vi här presentera 
det igen innan slutsatserna görs. 
 
Övergripande avser vi att diskutera hur hushållens preferenser av bostäder ser ut och vilka 
faktorer som påverkar dessa. Genom att undersöka vad som påverkar preferenserna kan vi 
lämna rekommendationer till framtida producenter av hus om hur de skall locka nya kunder. 
Från detta vill vi också utveckla rekommendationer om hur producenterna bör utforma hus 
till Umeåområdet och var dessa bostäder skall ligga. 
 
Det som vi har kommit fram till i denna uppsats som vi inte trodde skulle spela sådan 
avgörande roll när vi började är att det vi har försökt mäta är många människors stora dröm i 
livet. Att köpa ett hus är förmodligen det absolut största men också viktigaste köp som en 
människa gör i sitt liv.  
 
Det vi har funnit är att det finns vissa faktorer inom konsumentbeteende och mikroekonomi 
som starkare påverkar husköpare i Umeå i deras konsumtionsval, än andra. Dessa starka 
faktorer följer nedan. 
 
Faktorer med stor påverkan på varför konsumenten i Umeå beter sig som den gör. 
Kultur - Det är klart att kultur påverkar vad en konsument konsumerar. Vad vi kan konstatera 
är att husköpare i Umeå kommer från en väldigt likstämmig kultur och vi kan inte utskilja 
några större variationer. Det verkar som om den stora gruppen med inflyttade från södra delar 
av Sverige och invandrare inte är särskilt intresserade av att skaffa hus i Umeå. Åtminstone 
inte till den graden att de har ställt sig i Umeå Kommuns tomtkö. Med detta sagt så tror vi att 
även dessa grupper kan vara intresserade av hus i Umeå men inte nödvändigtvis av en 
friliggande villa med stor tomt. Reklamkampanjer för att nå denna målgrupp skall vara 
inriktade på andra typer av boende, till exempel radhus eller kedjehus. 
Referensgrupper - Vi tycker att media försöker presentera en bild av den ”perfekt människan” 
och antog därför att dessa skulle kunna vara en referensgrupp som vanlige ”Svensson” skulle 
vilja vara som. Tvärtemot visade det sig att media inte influerar husköpare i Umeå, eller 
åtminstone inte i deras egen vetskap. Vi tror ändå att det kan ha påverkat mer än vad folk 
själva vågar inse och erkänna. Hade det inte intresserat människor hade inte heller tv-bolagen 
fortsatt sända alla dessa program om inredning och renovering. Dessa program bör 
husleverantörer se som en perfekt marknadsföringsplats. Företagen bör se över om de till 
exempel kan sponsra programmen på något sätt.  
Familjen och släkten är Umeås husköpares primära referensgrupp. Detta tror vi har att göra 
med den starka familjekultur som råder i Norrland.  
Attityder, förändringar - Förändringar och trender inom bostadsmarknaden kommer att 
komma från södra Sverige. Trenden med Nyfunkis hus började som de flesta trender gör; i 
södra Sverige. Vi kan se att denna trend håller på att ta sig även här i Umeå och blir troligtvis 
mer och mer populär. Vi tror dock inte att den kommer att ta över marknaden från den mer 
traditionella villan och klassiska hus. 
Livsstil och Konsumentförtroende - Det råder en allmänt positiv framtidstro på ekonomin 
bland husköpare i Umeå. Detta anser vi kommer att fortsätta i ett antal år framåt. Även 
husköpandet kommer att vara fortsatt högt.  
Kunskap - Kunskapen om vilka husleverantörer som finns i Umeå är stor bland husköpare. 
Många har en stark uppfattning om hur de olika leverantörerna skiljer sig åt. Dock verkar det 
som om de inte har skaffat denna information från leverantören utan den verkar vara hämtad 
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via hörsägen. Vi tycker att köparen inför det faktiska köpet borde kolla upp vad de olika 
alternativen kommer att innebära för dem. Detta är trots allt det bland de viktigaste beslut de 
kommer att ta i hela sitt liv. Här kan även leverantörerna tjäna på en informationskampanj för 
att stärka konsumentens kunskap om de fördelar som just deras bolag har över de andra 
konkurrenterna i Umeå. Detta för att Umeåborna vid ett eventuellt köp skall välja just deras 
hus. 
Korspriselasticitet - Vi tror att det många gånger är tomterna som styr husköpet. Tomter på 
centrala eller natursköna platser är mer eftertraktat än vad huset som står på tomten kan vara.  
Vi tror att Umeåbor gärna betalar stora summor för det perfekta läget med ett litet, gammalt 
och slitet hus på, för att sedan riva huset och bygga nytt. Vad leverantörer som vill sälja 
friliggande villor till umeåbor bör göra är att köpa upp eftertraktade tomter, antingen centrala, 
gärna på Ön, eller tomter i natursköna områden. De natursköna tomterna skall ha långt mellan 
grannarna så att köparna upplever en stor känsla av frihet och så att de inte kan se in i 
grannarnas hus och vice versa.  
Personlighet - Vi anser att husköpare i Umeå är villiga att acceptera en hög ränta och därmed 
tar ett ganska stort risktagande. Bland de svarande i undersökningen anser sig de flesta vara 
villiga att ta ett lån och bygga ett hus ändå upp till en åtta - nio procentlig låneränta.  
Pris och inkomstelasticitet vid husköp - Vi anser att de som har bestämt sig för att köpa ett hus 
troligtvis kommer att göra det trots att räntor och marknadspriser går upp. Självklart kan de 
inte ta vilka stegringar som helst men måttliga stegringar och dämpningar påverkar inte dem 
som verkligen vill infria sin dröm om att äga sitt eget hus. Just riskbenägenheten och i och 
med att husköpare är ganska så okänsliga för pris och inkomstförändringar visar ännu en gång 
på att det kommer att vara en stor efterfrågan på hus i Umeå en lång tid framöver. De kommer 
att dröja många år innan räntan kommer att ligga på åtta - nio procent. 
 
Faktorer med liten påverkan på varför konsumenten i Umeå beter sig som den gör. 
Familjeinköp - Precis som vi antog så köper de flesta hus i par, ofta med hemmavarande barn.  
Att adaptera en roll - I samband med att skaffa familj är det vanligt att köpa sig ett hus för att 
få mer utrymme och en tomt som barnen kan leka på. Många av dem som inte har barn ännu 
kommer troligtvis att skaffa barn och kanske därför har planerna på att köpa sig ett hus. 
Tid är pengar - Det är uppenbart att vi människor fortfarande vill ha mer fritid och vill 
underlätta det arbete vi är tvungna att ägna åt hemmet. Som det ser ut just nu vill inte 
Umeåbor betala någon större summa för det. Våran analys är dock att precis som med 
mikrovågsugnen så kommer putsfria fönster och kylskåp som larmar när maten är slut, med 
tiden, att bli en självklarhet i det moderna hemmet.  
Motivation - Vi har tydligt missat vilken som är den viktigaste motivationsfaktorn till att 
människor har ställt sig i tomtkö, och därmed varför de vill bygga hus. Vi anar istället att äga 
sitt eget hus är en livsdröm för många och att detta är den starkaste motivdrivaren av allt. Inte 
minst på grund av de motiveringar som vi fick till varför de vill bo i hus istället för lägenhet, 
” lägenhet är som ett fängelse”. Detta anser vi vara en viktig faktor för husleverantörer att 
analysera för att få veta hur de skall påverka kunden så att de väljer att köpa av just dem.  
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Så här ser huset ut! 
Det hus som kommer att efterfrågas i Umeå är en friliggande villa i klassisk stil med träfasad 
och tegeltak, till exempel Västerbottensgård, med 1,5 plan eller 2 plan. Huset har en stor tomt 
på 800-1500 m2, för att inge en känsla av frihet, och ligger på Ön. På området finns det 
lekplats, växtlighet och närhet till serviceinrättningar. Huset har en öppen planlösning, blir 
inte för dyrt att uppföra och är energiekonomiskt. Fördelen med att köpa detta nya hus är de 
låga underhållskostnaderna, möjligheten till egen design och de låga 
uppvärmningskostnaderna. Ett populärt tillval är de putsfria fönstren eller en underhållsfri 
trädgård. Huset är egenuppfört men levereras inflyttningsklart.  
 

 
 
En snabbkalkyl med ovan nämnda önskemål på tomtarea, läge och hustyp skulle enligt 
Myresjöhus AB kosta runt 3,5 miljoner kronor. Den stora frågan som vi då ställer oss är om 
alla respondenter faktiskt skulle har råd med detta. Med en räntenivå runt 4 % skulle detta hus 
ge en månadskostnad på 12 000 kronor efter amortering. Om vi istället räknar på en räntesats 
runt 8 % som många sa sig vara viliga att fortsätta bygga till, så skulle vi få en månadskostnad 
på cirka 17 000 kronor efter amortering.156 Detta gör att vi anser att de svar vi har fått in är 
drömscenariot för respondenterna och att det inte är exakt så här husen kommer att se ut för 
de svarandena i slutändan. Men för en framtida husleverantör i Umeå är det ändå viktigt att 
veta vilka drömmar som Umeåborna vill ha uppfyllda. Den leverantör som kan uppfylla dessa 
drömmar är den leverantör som kommer att få sälja mest hus till de framtida köparna i Umeå. 
 
 
 

                                                 
156 Räknat med en kontantinsats på 10 % och en amorteringstid på 70 år. Uträkningen är gjord på Mäklarcitys 
hemsida under ekonomi. www.maklarcity.com 
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9 Sanningskriterier 

9.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten beskriver hur säker informationen är som kommer ut av undersökningen. Om 
till exempel undersökningen görs två gånger och resultaten blir skiftande så har inte 
undersökningen så hög reliabilitet.157 Att svaren blir mångtydiga kan ha att göra med att 
frågorna är svåra att tolka och därför upplevs på olika vis vid olika tillfällen, eller att det är 
olika personer som ställer frågorna.158 De frågor vi har ställt har inte enligt vårat tycke varit 
komplicerade och vi hoppas att de som har svarat på undersökningen har förstått innebörden 
av dessa. Många av frågorna handlar om väldigt konkreta faktorer som till exempel var de 
som svarat kommer ifrån eller vilket alternativ de skulle föredra angående huset. Vi valde 
tillsammans med Myresjöhus AB att inte skriva att vi gjorde undersökningen på uppdrag av 
Myresjöhus AB med tanke på att vi misstänkte att svaren kunde bli lite riktade och 
annorlunda om de medverkande visste det. Därför tror vi att vi lyckades undvika att 
reliabiliteten påverkades mer än nödvändigt för att svar till studenter är mer neutrala än svar 
till företag. Men detta betyder ju också att vi tror att vi hade fått andra svar om vi skrev att ett 
företag skulle ta del av våra slutsatser. Alltså kan vi inte riktigt säga att vi har allt för hög 
reliabilitet.Validiteten i en undersökning anger om resultatet av svaren på frågorna man ställer 
verkligen mäter det man vill veta.159 I arbetet med vår undersökning har vi ställt oss frågan; 
Har vi verkligen mätt vad för slags hus människor kommer att köpa i framtiden och vad som 
påverkar dessa till att köpa dessa hus. Vi tror att många som har svarat på vår undersökning 
har svarat från hjärtat och inte från plånboken. När själva husköpet blir ett faktum kommer 
nog många inte ha råd att köpa det huset som de drömmer om att köpa. Så det kanske är en 
dröm vi har mätt och inte en framtida investering. Då det gäller de faktorer som påverkar 
preferenserna av husval har det varit väldigt svårt att ställa frågor som verkligen mäter det vi 
har velat mäta. Stora problem har till exempel handlat om hur vi skulle mäta social klass. 
Många av dessa faktorer har vi därför fått lämna därhän eftersom vi ansåg att de var alldeles 
för tidskrävande och komplicerade för oss att undersöka. Men självklart är att även dessa är 
faktorer som påverkar varför en konsument har de preferenser den har. 

9.2 Giltighet 
När så mycket information finns i studien att inget mer går att tillföra den räknas den som 
’giltig’. Detta uppstår genom att tillräckligt många personer har medverkat i undersökningen 
och att så kallad teoretisk mättnad har uppstått.160 Vi är medvetna om att det fortfarande finns 
information att tillföra till vår undersökning och att den därför inte har en så hög giltighet. 
Dock anser vi att de faktorer som vi har valt ut bidrar till en bättre förståelse av Umeås 
bostadsmarknad. 

9.3 Bortfall 
Den tomtkölista vi fick från Umeå Kommun är skriven i kronologisk ordningen efter 
registreringsdatum. Vi har från denna lista tagit ett jämnt utspritt urval från början till slut. 
Från den lista vi kronologiskt skapade med 100 personer har spridda svar även kommit in, det 
är därmed inte något särskild grupp som fallit bort. Utifrån detta kan vi säga att vi inte har 
något signifikant bortfallsfel.  

                                                 
157 Christensen L. et.al Marknadsundersökning-en handbok (2001) s. 290  
158 Eneroth Bo ”Hur mäter man vackert” – Grundbok i kvalitativ metod (1984) s. 24  
159 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 88-90 
160 Johansson Lindfors Maj-Britt Att utveckla kunskap (1993) s. 165, 167 
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 Hej! 
 
Vi är två tjejer som läser på handelshögskolan vid Umeå Universitet.  Just nu skriver vi en 
kandidatuppsats om bostadsmarknaden i Umeå och hur folk vill bo om tre till fem år. Vår 
frågeställning är Vilka faktorer påverkar preferenser och planer för framtida husköp i Umeå?  
I och med det behöver vi din hjälp med att svara på denna enkät. 
 
För varje svar som kommer in till oss skänks 10 kronor till SOS Barnbyar.  Vi räknar 
med att enkäten inte tar mer än 15 minuter att fylla i. 
 
Enkäten skall returneras senast den 15 december, frankerat kuvert medföljer. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa Lina på 070-370 56 65, eller Jonna på 070-
396 21 39.  
 
 
 
Vi och barnen i SOS Barnbyar tackar er för ert engagemang och önskar er en riktigt god jul!! 
 
 
 
 
Jonna Meijer   Lina Zackrisson 
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En liten påminnelse. 
 
För lite mer än en vecka sedan fick ni en enkät som behandlar husköp i Umeå. Vi vill 
påminna er om denna då det är väldigt viktigt för oss att få in så många svar som möjligt.  
Vi vill även påminna om att för varje mottaget svar skänks tio kronor till SOS Barnbyar.  
 
Du har, tillsammans med 99 andra köande i kommunens tomtkö, blivit utvald till att ha 
möjligheten att svara på denna enkät och kunna påverka utbudet på bostadsmarknaden i 
Umeå.  
 
Ditt svar gör skillnad för oss och vi hoppas därför att du kan ta 15 minuter av din tid och svara 
på enkäten.  
 
Vi garanterar anonymitet gentemot alla utomstående och har numrerat enkäterna just för att 
kunna skicka ut denna påminnelse till de som ej svarat.  
Om ni redan svarat på enkäten ber vi er att bortse från denna påminnelse.  
 
Vid frågor, kontakta oss gärna.  
 
Jonna Meijer 070-3962139 
 
Lina Zackrisson 070-3705665 
 
 
 
 


