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	   I	  

SAMMANFATTNING	  
	  
Bostadspriserna i Sverige har under de senaste två decennierna överlag haft en positiv 
utveckling och Umeå är inget undantag då det gäller prisutvecklingen på bostäder. I 
dagsläget ligger räntorna på väldigt låga nivåer och det är förhållandevis billigt att låna 
pengar till en bostad, i många fall blir det billigare att köpa sin bostad än att hyra trots 
att bostadshyrorna i Sverige är hårt reglerade. Hur utvecklingen framöver kommer att se 
ut är det ingen som vet men effekten av den historiska utvecklingen har gjort att många 
ser bostadsköpet som en bra investering. Vi har i denna uppsats valt att studera vad det 
är som spelar in när man bestämmer sig för att köpa en bostad. Syftet är att utifrån 
bostadsköparens perspektiv analysera hur denne resonerar vid ett bostadsköp och 
identifiera vad man som konsument lägger sitt fokus på i samband med att man köper 
bostad. Syftet är även att kartlägga hur man ser på risker i samband med köpet. 
 
Vi har genom en kvalitativ studie intervjuat personer som har köpt en bostad under år 
2013 angående deras bostadsköp. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där 
vi baserat våra frågor på den teorimodell som vi konstruerat av vår teoretiska 
referensram. 
 
Den största anledningen till att personer har ett behov av att köpa en ny bostad är av 
utrymmesskäl. En förändrad familjestruktur leder ofta till detta behov och efter att 
behovet har uppstått inleds processen av att söka bostad. Köpet av bostaden görs för att 
bo i på lång sikt och det finns ingen i vår studie som har köpt bostaden med huvudsyftet 
att göra en ekonomisk vinst. Dock kan personerna i vår studie inte se ett scenario där de 
tvingas sälja bostaden till ett lägre pris än vad de köpte den för. Det som spelar störst 
roll i valet av bostad är området och priset. Det ska vara nära till platser man ofta 
besöker och priset ska ligga i nivå med vad man klarar av ekonomiskt. Det är även 
viktigt att området har ett bra rykte om sig. Man prioriterar sitt boende väldigt högt i 
jämförelse med andra ekonomiska prioriteringar och man anpassar sitt boende efter sina 
ekonomiska förhållanden. Bostadsmarknaden ses som en väldigt säker marknad att 
investera i av samtliga respondenter och man litar i hög utsträckning på bankernas 
bedömning av hur de kommer att kunna hantera sina kostnader i samband med boendet. 
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1.	  INLEDNING	  
	  
I vårt inledningskapitel ger vi först en inblick i varför vi som författare intresserar oss 
för ämnet samt en diskussion om hur bostadsmarknaden historiskt sett har sett ut och 
hur den ser ut idag i Sverige och i Umeå. Vår diskussion är tänkt att ge en överblick i 
ämnet för att sedan resultera i en problemformulering. Vi kommer därefter även att 
presentera syftet med denna studie samt redogöra för våra avgränsningar. 

 
Figur 1. Kapitelöversikt inledning 

1.1	  Ämnesval	  
 
Bostadsmarknaden i Umeå diskuteras ofta och intensivt i olika sammanhang. I 
anknytning med våra studier på Handelshögskolan i Umeå har vi främst genom media 
följt med och intresserat oss för fastighetsmarknaden i Umeå inte minst utifrån ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Eftersom att vi båda har inriktat oss mot finansiering 
och har ett intresse för fastigheter i stort tyckte vi att det var ett bra tillfälle att fördjupa 
våra kunskaper inom detta ämne i samband med denna kandidatuppsats.  
 

1.2	  Problemdiskussion	  
 
Mellan åren 1987 och 1993 pågick en byggnadsboom i Sverige och det byggdes nya 
bostäder till en summa av mer än 400 miljarder kronor under de åren. Detta uppsving 
uppstod till en följd av hur bostadspolitiken fungerade i Sverige. En del i 
bostadspolitiken bestod av att staten subventionerade bostadslånen vilket i 
förlängningen gjorde att bostadslånen ökade kraftigt. I samband med att inflationen 
sedan steg och räntorna därmed höjdes, stegrade också dessa subventioner. 
Konsekvenserna blev att byggare inte längre reflekterade över om det fanns en 
efterfrågan för bostäder där dessa byggdes eftersom att risken istället föll på staten. Den 
höga belåningsgraden på de då nybyggda bostäderna blev i slutändan övermäktigt för 
bankerna och då bostadspriserna sedan sjönk kom bankernas tidigare agerande att vara 
en relativt stor del av bankkrisen som utbröt i början av 90-talet. (Wohlin, 1998, s. 26) 
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Efter en period av fallande bostadspriser i Sverige mellan 1990 och 1993 och i samband 
med sjunkande räntor tog hushållens belåningsgrad fart igen i mitten av 1990-talet. 
Bostadspriserna började då igen att stiga och har sedan dess behållit en stigande trend 
med ett undantag år 2008-2009. Under dessa år sjönk bostadspriserna en aning i 
samband med finanskrisen för att sedan fortsätta att stiga fram till idag. (Finocchiaro et 
al., 2011, s. 7-8) I jämförelse med år 1995 har de svenska hushållen idag nästan dubbelt 
så höga skulder i förhållande till sin inkomst. (Finocchiaro et al., 2011, s. 6) De senaste 
15 åren har bostadspriserna i Sverige nästan ökat trefaldigt vilket har fått flera experter 
att uttala sin oro över de konsekvenser den ökade belåningsgraden kan få i Sverige och 
därmed varnat för att bostadsmarknaden i Sverige kan utgöras av en växande bubbla. 
Dock menar Riksbanken att den kraftiga uppgången till stor del kan förklaras genom 
fundamentala faktorer såsom att hushållens inkomstutveckling har varit god, realräntan 
har sjunkit och att utbudet av bostäder ökat i låg takt. Detta sammantaget tonar ner 
spekulationerna om en bostadsbubbla. (Englund, 2011, s. 25) 
 
I Umeå har bostadspriserna historiskt sett följt den trend som resten av landets 
bostadspriser har visat. Vad vi dock kan se är att villapriserna i Umeå år 2012 gått från 
att vara över snittet i Sverige till att ligga något under snittet medan priserna på 
bostadsrätter i Umeå har följt den stigande trend som snittet i Sverige har gjort detta år. 
(Maklarstatistik, 2013) Mellan åren 1990 till 1993 byggdes fler än 1000 bostäder i 
Umeå där majoriteten var flerbostadshus. Åren 1991 och 1992 var rekordår vad gäller 
byggande av flerbostadshus. Efter 1993 byggdes det betydligt färre bostäder i Umeå och 
de senaste åren från och med år 2009 har det byggts mellan 300 och 400 bostäder per år 
i Umeå efter att 2008 med 1001 bostäder byggda varit ett toppår i jämförelse med de 10 
senaste åren. (Umeå kommun, 2013) 
 
I Umeå kan vi dock se en stadig ökning av befolkningen vilket i samband med en låg 
grad av nybyggnationer har blivit ett väldigt aktuellt ämne i Umeå och många anser att 
den låga graden av bostadsbyggande hämmar stadens tillväxt. Boverket har gjort en 
prognos på hur de tror att efterfrågan på bostäder i Umeå kommer att utvecklas fram till 
år 2015. Enligt boverket är de viktigaste faktorerna vid en prognos av efterfrågan på 
bostäder: inkomst, räntor, boendekostnader samt tillgång till arbete. De anser dock att 
den demografiska utvecklingen i staden är den absolut viktigaste faktorn och därför valt 
att basera hela studien på hur tillväxten av hushåll i de olika åldersgrupperna kommer 
att se ut de närmsta åren. Deras slutsats är att en efterfrågan från yngre personer 
kommer att öka de närmaste åren och att denna efterfrågan kan komma att 
tillfredsställas med hjälp av de bostäder som den äldre generationen lämnar efter sig. 
Det kan dock visa sig problematiskt att tillfredsställa bostadsefterfrågan på detta sätt 
eftersom att den äldre åldersgruppen även växer och kan komma att bo kvar i sitt 
nuvarande boende i framtiden (Umeå kommun, 2008, s. 9)  
 
I grunden finns det två sätt att skaffa sig en bostad, att hyra eller att köpa. Med det 
begränsade utbudet på hyreslägenheter som råder idag är det vanligt att man köper sin 
bostad. Detta antingen i form av en bostadsrätt, villa eller fritidshus. Att köpa bostad är 
en av livets största investeringar man gör som privatperson och det är mycket pengar 
det rör sig om. Den som köper en bostad får oftast en lägre boendekostnad jämfört med 
den som hyr men köpet innebär däremot en kapitalrisk. (Leonhard et al., 2012, s.3). 
Denna kapitalrisk innefattar risken för att priset på bostäder går ner samt att kostnaden 
för lån stiger. Olika individer hanterar risk på olika sätt. Vissa är väldigt rädda för att 
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involvera risk i sina investeringar och försöker undvika risker i största möjliga mån, de 
är så kallade riskaversa. Andra individer har mindre respekt för risker och fokuserar mer 
på om investeringen kan generera vinst, dessa kallas för riskneutrala. En tredje kategori 
är risksökarna som lägger allt fokus på investeringar som genererar hög avkastning. Att 
det sedan innebär en hög risk är ingenting som spelar någon roll. (Faff et al., 2008, s. 
46) Hur människor ser på risk i samband med ett sitt bostadsköp påverkar hur 
prisutvecklingen ser ut. Ser man mindre risker på bostadsmarknaden lockar det fler 
köpare och det pressar upp priserna jämfört med om riskerna anses högre så pressar det 
ner priserna. 
 
Historiskt sett har en bostadsinvestering varit en väldigt bra långsiktig investering med 
en bostadsprisutveckling som de senaste 30 åren har femdubblats i Sverige. (SCB, 
2013) På kort sikt har det dock visat sig att bostadspriserna kan gå ner främst i tider när 
konjunkturen och arbetsmarknaden utvecklas negativt (Leonhard et al., 2012, s.3). Om 
man som köpare prickar in en pristopp kan det ta många år innan bostaden kommer upp 
i samma värde igen och problem med att betala tillbaka lån kan uppkomma. Detta är 
den främsta anledningen till att finansinspektionen i oktober 2010 införde det så kallade 
bolånetaket. Det innebär en maxgräns på bostadslån till 85 % av bostadens värde (FI, 
2010). Detta begränsar många till att köpa bostad, framförallt yngre människor, 
eftersom man behöver ha ett visst kontant kapital för att kunna genomföra ett köp men 
på detta sätt minskar risken för att man tar på sig lån som man inte kan betala tillbaka. 
 
Med anledning av de stigande priserna på bostäder de senaste 20 åren har många tjänat 
pengar på sina bostadsköp. Många som äger en bostad idag har inga erfarenheter av 
fallande priser på bostadsmarknaden och respekten för riskerna kan därför ha blivit 
lidande. Ränteprognoserna pekar på att räntorna kommer att stiga under de kommande 
åren (Riksbanken, 2013) och detta tillsammans med det ökande bostadsbyggande som 
vi ser i Umeå idag skulle kunna påverka bostadspriserna i negativ riktning. Frågan är 
hur mycket dagens bostadsköpare tänker i dessa banor och hur väl man analyserar 
marknaden i samband med sitt bostadsköp. Eftersom det är vanligt med budgivning vid 
försäljning av bostäder så innebär det att varje köpare gör en egen bedömning av vad 
priset är. Hur man gör denna bedömning och vad som spelar in vid sen sådan 
bedömning är intressant när man tittar på hur bostadspriserna utvecklas. En värdering 
som är väl genomtänkt ur ett ekonomiskt perspektiv i samband med en investering kan 
liknas med teorin om rationella val. Denna teori säger att man utgår alltid från den egna 
ekonomiska vinsten och man gör sina investeringar för att maximera denna. (Kahneman 
& Tversky, 2000, 209) I detta sammanhang pratar man även om the economic man som 
är en idealtyp som alltid handlar för att maximera sitt ekonomiska vinnande. (Eklund, 
2007, s. 44-45) Ett annat sätt att värdera hur mycket man ska betala för en bostad är att 
titta på andra bostäder och hur mycket som betalas för dessa. Detta är en form av 
flockbeteende där människor tenderar att följa andras beteende på grund av rädslan att 
andra vet någonting om marknaden som de inte vet. (Keown A. J, 2010, s. 404) Inom 
bostadsmarknaden är det lätt att se vart flocken rör sig eftersom alla bostadsaffärer är 
offentliga och att det tillhandahålls väldigt mycket statistik om bostadsmarknaden från 
bland annat mäklare och myndigheter. Om man vill är det därför enkelt att följa 
flockbeteendet på bostadsmarknaden. Detta är ett beteende som är riskabelt för 
konsumenterna då det kan utveckla sig så att det fundamentala värdet på bostäderna 
förbises. I det långa loppet kan detta innebära att en bubbla utvecklas och riskerna för 
en kraftig nedgång när denna spricker blir överhängande. 
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När man står inför ett bostadsköp är det mycket som spelar in och hur en individ 
hanterar detta kan man analysera genom Kotler & Armstrongs teori om 
konsumentbeteende. Det centrala i denna teori är den svarta lådan där konsumentens 
karaktäristiska egenskaper och köpbeslutsprocess är samlade. (Kotler & Armstrong, 
2010, s. 161) Konsumentens karaktäristiska egenskaper påverkar vilket boende man 
väljer och vad man värdesätter med sitt boende. Köpbeslutsprocessen beskriver vilka 
faser man går igenom när man köper något. Enligt denna modell uppstår först ett behov 
av att köpa något därefter utvärderar man olika alternativ och sen kommer man till 
själva köpet. Denna modell täcker även beteendet efter köpet. (Kotler & Armstrong, 
2010, s. 177) Hur varje steg ser ut och hur lång köpbeslutprocessen är beror på hur stort 
köpet är. Eftersom ett bostadsköp är ett av de större köpen man gör som privatperson 
föreställer vi oss att det finns mycket att studera i samband med denna 
köpbeslutsprocess. 
 
Eftersom utvecklingen på bostadsmarknaden i Umeå har varit mycket god under de 
senaste 20 åren kan man tänka sig att det påverkar köpbesluten hos bostadsköpare när 
de köper bostad idag. I dagligt tal nämner många i samband med bostadsköp att det är 
en bra investering för framtiden och många har inga erfarenheter alls av en 
bostadsmarknad som inte stiger för varje år. Man kan tänka sig att denna utveckling har 
satt sina spår bland annat i synen på risker i samband med bostadsköp eftersom man har 
en långvarig positiv trend i ryggen och att man kanske förväntar sig att denna 
utveckling kommer att fortsätta även i framtiden. Om synen på risker blir mer lättvindig 
bör det även vara så att andra faktorer träder fram och blir mer avgörande i samband 
med ett bostadsköp. Dessa är intressanta att titta på då de kan hjälpa till att förstå 
utvecklingen på bostadsmarknaden och vad som ligger till grund för den värdering man 
gör. 
 

1.3	  Problemformulering	  
 
Ovanstående problembakgrund och diskussion har lett oss fram till följande 
problemformulering: 
 
Hur beaktar bostadsköpare i Umeå olika faktorer vid sina köpbeslut? 
 

1.4	  Syfte	  
 
Utifrån problemformuleringen vill vi från bostadsköpares perspektiv undersöka hur 
denne resonerar vid ett bostadsköp och identifiera vad man som konsument lägger fokus 
på i samband med bostadsköpet. Vi vill även studera hur bostadsköparen ser på risker i 
samband med köpet. 
 

1.5	  Begränsningar	  
 
Marknaden för bostäder kan se väldigt olika ut beroende på vilket område man tittar på. 
Exempelvis kostar ett hus på Manhattan i New York givetvis betydligt mycket mer än 
ett hus i Västerbottens inland gör. Bara i Sverige skiljer sig bostadsmarknaden väldigt 
mycket från område till område. Utvecklingen på bostadsmarknaden i Umeå följer i 
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stora drag hela rikets utveckling och anledningen till att vi valt att studera just Umeå är 
att vi bor och verkar här. Att begränsa oss till Umeå stad var även lämpligt utifrån de 
tidsramar vi haft. Vi har valt att avgränsa oss till att studera bostäder som ligger inom 
fem kilometers radie från Umeå centrum för att säkerställa att det är bostäder inom 
Umeå stad som vi undersöker. Vidare har vi begränsat studien till att endast innefatta de 
som har köpt villor och radhus i vår studie och således har vi inte behandlat köp av 
bostadsrätter och fritidshus. Detta för att villor och radhus generellt är en större 
ekonomisk affär och blir då intressantare inte minst utifrån ett riskperspektiv. 
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2.	  VETENSKAPLIGA	  UTGÅNGSPUNKTER	  
 
I detta kapitel redovisar vi för vilka vetenskapliga utgångspunkter som har satt grunden 
för vår studie. Vi kommer därmed först att presentera vår förförståelse för att belysa 
våra tidigare kunskaper inom ämnet. Vidare redogör vi för vår kunskapssyn, 
verklighetssyn och forskningsansats för att visa hur dessa har påverkat oss i studien. 
Därefter beskriver vi från vilket perspektiv vi har koncentrerat vår studie för att sedan 
förklara hur vi gått till väga för att välja våra teorier. Slutligen i detta kapitel vill vi 
även redogöra för hur vi har gjort för att hitta den litteratur samt sekundärdata som vi 
har använt oss av i studien för att underlätta en granskning av våra källor.	  

	  
Figur 2. Kapitelöversikt vetenskapliga utgångspunkter 

2.1	  Förförståelse	  
 
Vi har båda studerat de kurser som ingår i civilekonomprogrammet på Umeå universitet 
och har därmed tagit med oss kunskap som har lett fram till ett intresse och en viss 
förförståelse i ämnet. Vår teoridel baseras på teorier som vi har studerat i tidigare kurser 
och som vi anser vara relevanta för vår undersökning. Främst kursen financial planning 
som vi båda har läst på C-nivå ledde oss fram till flera av de teorier vi har använt oss av 
och mycket av den förkunskap som ämnet bygger på eftersom att vi i den kursen 
planerade för framtiden och till stor del beaktade framtida investeringar där 
bostadsköpet ansågs vara den enskilt största investeringen för många hushåll. I den 
kursen behandlade vi exempelvis modern portföljteori och teorin om flockbeteende. 
Övriga finansieringskurser har också till stor del gett oss den kunskap vi har behövt för 
att göra studien och dessa kurser är då främst financial markets som vi också har läst på 
C-nivå samt personal finance som lästes på B-nivå. I dessa kurser har vi tagit med oss 
kunskap om hur finansiella marknader fungerar och därmed hur prissättning på 
tillgångar kan se ut samt vilka ekonomiska val som finns att välja mellan för att på bästa 
sätt tillhandahålla en god personlig ekonomi. Det var i samband med dessa kurser som 
vi kom i kontakt med riskaversionsteorin, prospect theory och teorin om rationella val. 
 
Mycket av de förkunskaper vi har använt oss av i denna undersökning kommer också 
från tidigare marknadsföringskurser där konsumentbeteende och köpbeslut har 
behandlats vilket också är en relevant del för att genomföra denna undersökning. 
 
Förutom de teoretiska förkunskaperna har ingen av oss någon förkunskap från att ha 
arbetat med fastighetsköp eller själva gjort ett fastighetsköp. Vi har dock båda 
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erfarenhet från att ha jobbat med kundbetjäning och försäljning samt en del 
marknadsföring där vi har kommit i kontakt med beteendet hos konsumenter och delar 
av hur köpbeslutsprocessen har sett ut. Vi anser oss också ha fått en viss förförståelse 
från att våra vänner och familj har köpt bostäder eftersom att dessa köp har skett i vår 
närhet. 
 

2.2	  Kunskapssyn	  
 
Synen på verkligheten beskrivs på två sätt där objektivismen ser verkligheten som 
objektiv utan värderingar från sociala fenomen och konstruktionismen istället anser att 
kulturer och organisationer är konstruerade och att de sociala aktörer som existerar 
påverkar hur sociala företeelser förändras och skapar dessa företeelser via en social 
samverkan. (Bryman, 2011, s. 36-37) 
 
När vi har gjort vår undersökning har vi strävat efter att förstå varför personerna väljer 
att köpa ett speciellt hus och vidare vilka aspekter som ligger bakom ett köp. Vår 
undersökning bygger därmed på en konstruktionistisk kunskapssyn eftersom de resultat 
vi vill få fram skapas av respondenternas värderingar och vad som i sin tur har påverkat 
deras beteende. 
 
Den kunskapssyn som forskare har och som även kallas epistemologi är även 
förknippad med hur forskarna uppfattar verkligheten som studeras samt hur de studerar 
denna verklighet. (Johansson Lindfors, 1993, s. 10) Hur forskaren ser på verkligheten 
och vidare gör för att samla in och analysera information varierar beroende på 
forskarens syn på detta. Det är därför viktigt att som författare för studien veta vilken 
kunskapssyn denne har eftersom att kunskapssynen påverkar hur studien ska 
genomföras (Björklund & Paulsson, 2012, s. 66) 
 
I kvalitativ forskning finns större möjligheter att utforska hur sambandet mellan 
händelser och agerande ser ut än vad exempelvis kvantitativ forskning kan åstadkomma. 
Med att göra en kvalitativ forskning kan man därmed bättre studera hur aktiviteter ser ut 
i en social verklighet. (Bryman, 1997, s. 122) Detta har även påverkat vårt val att göra 
en kvalitativ forskning framför den kvantitativa då vi med vår undersökning vill 
framhäva hur människor påverkas av omgivningen samt av ekonomiska händelser vid 
beslutet att köpa en fastighet. 
 

2.3	  Verklighetssyn	  
 
Eftersom vårt mål med studien är att skapa en förståelse för vad det är som påverkar vid 
ett fastighetsköp och skapa en kunskap genom att försöka förstå hur de vi har studerat 
har resonerat i samband med köpet anser vi att vi baserar vår studie på en hermeneutisk 
verklighetssyn. Med våra intervjuer vill vi därmed försöka tolka de svar vi får och få en 
insikt i hur köpprocessen ser ut i respondentens fall.  
 
Som vi tidigare förklarade är verklighetssynen baserad på ifall det finns en given 
verklighet. Verkligheten kan ses från två olika perspektiv där det ena är en materiell 
verklighet och ett annat perspektiv är att verkligheten egentligen är konstruerad av 
kultur och psykologiska aspekter. Vidare är det intressanta i en studie inte det materiella 
utan de sociala aspekterna angående hur personer vill uppfattas och varför de agerar 
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som de gör och dessa aspekter reduceras i positivismens mål att endast studera det 
objektiva. (Johansson Lindfors, 1993, s. 39) 
 
För att beskriva de olika verklighetssynerna som existerar kan man inom 
samhällsvetenskapen lämpligen avgränsa sig till att ta upp positivismen och 
hermeneutiken. Dessa är två olika verklighetssyner som i sin tur också är skiljaktiga 
angående de verklighetsuppfattningar dessa behandlar. (Johansson Lindfors, 1993, s. 
37) 
 
Den positivistiska verklighetssynen bygger på att avbilda medan den hermeneutiska 
tolkar för att ge betydelser till verkliga fenomen. Vidare anser positivisterna att 
förhållandet mellan den som gör studien och det som blir studerat ska existera utan att 
påverkas av de värderingar forskaren har medan hermeneutikerna anser att detta inte går 
att uppnå och heller inte är något man vill åstadkomma. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 
67) En hermeneutisk verklighetssyn bygger i grunden på att analysera de resultat som 
fås från studien och genom det få fram vad resultatet betyder i respondenternas fall. 
(Bryman, 2008, s. 507) Då vi har gjort våra intervjuer kommer vi därför att transkribera 
dessa och analysera resultaten för att få en överblick över hela intervjun och på så vis 
göra en korrekt tolkning av svaren. 
 
Vidare delas hermeneutikerna upp i två typer vilka diskuteras av Alvesson & Sköldberg 
(2000). De beskriver den första typen som objektiva hermeneutiker där fokus ligger på 
att skapa förståelse och inte på att förklara orsaken till olika relationer. De objektiva 
hermeneutikerna anser att det ska finnas en distinkt åtskillnad mellan forskaren och det 
som undersöks. Den andra typen kallas för aletiska hermeneutiker som istället 
koncentrerar på att avslöja hur sanningen ser ut och där sambandet mellan forskaren och 
något objektivt i forskarens närhet är essentiellt. Enligt de aletiska hermeneutikerna är 
förståelse grundläggande för existensen av människor eftersom att vi alltid måste 
orientera oss i situationer för att överleva och därför ska den grundläggande förståelsen 
främst undersökas och det sekundära i undersökningen är att förklara varför något är 
som det är. De aletiska hermeneutikerna väljer att utvidga förståelsen som en 
gemenskap av forskare istället för att sträva efter att undersöka en objektiv verklighet. 
(Alvesson & Sköldberg, 2000, s. 55-57) 
 
Vi vill göra en så neutral studie som möjligt och därmed försöka att inte påverka de svar 
vi får av respondenterna. Vi ser också en problematik med att göra kvalitativa intervjuer 
och genom att ställa följdfrågor anser vi att vi till en viss del kan komma att påverka 
respondenterna. Eftersom vi i vår förförståelse inte har tidigare erfarenhet av att själva 
handla med fastigheter anser vi att vi ställer oss närmast hur de objektiva 
hermeneutikerna resonerar. Vi utgår från den förförståelse vi har inom ämnet och 
tidigare lästa kurser men ställer oss distanserade till hur vi själva skulle resonera vid ett 
bostadsköp och därmed också frågande till hur processen och inflytandefaktorer ser ut i 
verkligheten. 

2.4	  Forskningsansats	  
 
Eftersom att vi har en hermeneutisk verklighetssyn och att vår studie bygger på en 
konstruktionistisk kunskapssyn skulle vår forskningsansats enligt regel vara induktiv. 
(Bryman, 2011, s. 27) Det induktiva angreppssättet utgår från empirin för att sedan 
basera sin empiri i teorier. I motsats till det induktiva angreppsättet förekommer istället 
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det deduktiva angreppssättet som väljer att utgå från den teoretiska referensramen och 
senare gå till empirin. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 64) 
 
Som förklarat är det möjligt angripa studien genom att använda sig utav dessa metoder 
men det finns också ett tredje sätt att göra det på. Johansson Lindfors (1993) klargör för 
hur det går att växla mellan de två angreppssätten och bygger detta på att den 
hermeneutiska forskaren har svårigheter med att inte beakta de teorier som finns 
tillgängliga. Detta leder till att den tredje vägen att angripa studien görs genom att den 
hermeneutiska forskaren börjar i teorin och går sedan till empirin för att slutligen gå 
tillbaka till teorin igen. (Johansson Lindfors, 1993, 59-60) Bryman (2011) beskriver 
också den tredje vägen genom att man exempelvis börjar med ett deduktivt angreppssätt 
men efter att undersökningen blivit gjord gör en vändning och antar ett induktivt 
angreppssätt och går tillbaka till den teoretiska ramen för att kunna beskriva de följder 
som forskningen visat på i jämförelse med teorin. (Bryman, 2011, s. 26) Björklund & 
Paulsson (2012) beskriver också det tredje angreppssättet och kallar det för abduktion. 
(Björklund & Paulsson, 2012, s. 64) 
 
Vi har i vår studie valt att utgå från vårt teorikapitel eftersom vi ville ha en grund att 
göra vår forskning utifrån. Eftersom att vår förförståelse låg i de teorier vi kände till, var 
det bästa sättet för oss att utgå från dessa. Vi gjorde därefter vår undersökning för att 
verifiera teorierna med de resultat vi fick utav vår forskning och i och med detta är den 
deduktiva ansatsen således vårt val. 
 

2.5	  Perspektiv	  
 
Som vi tidigare har behandlat så fokuserar undersökningen på vilka faktorer det är som 
påverkar personer vid köp av en fastighet och vi koncentrerar därmed vår studie på 
fastighetsköpet ur ett konsumentperspektiv. Vi valde ut de teorier som vi ansåg kunde 
förklara vad som inverkar på beslutet att köpa samt vad det är som ligger bakom att ett 
alternativ väljs över ett annat. För att på bästa sätt kunna förklara vad som påverkar vid 
ett bostadsköp ville vi undersöka hela konsumtionsprocessen från att ett behov uppstår 
till att köpet görs och även hur beteendet ser ut efter köpet. 
 

2.6	  Teorival	  
 
Vid val av våra teorier utgick vi från vad tidigare forskning kommit fram till inom 
investerings- samt konsumentbeteende. Genom att vidare läsa på inom dessa områden 
kunde vi välja ut teorier som vi bedömde som lämpliga för att besvara vår 
problemformulering. De teorier vi valde var först och främst teorier som belyser hur 
risk påverkar personer vid ett köp samt varför vissa är villiga att ta större risk än andra. 
Därefter letade vi efter teorier om hur olika valsituationer kan se ut för att med det 
kunna studera och ge svar på vilka aspekter förutom risk som har inverkan på varför ett 
alternativ väljs över ett annat. Avslutningsvis använde vi oss av hur tidigare forskning 
visat på hur köpbeslutsprocessen ser ut och med hänsyn till denna process valt teorier 
som vi kan använda oss av för att anpassa köpbeslutsprocessen till vårt ämne. 
 
För att kunna förstå hur personerna resonerar vid ett bostadsköp ville vi få med hela 
processen från att ett behov att köpa uppstod till efter att köpet hade skett. Vi tog därför 
hjälp av köpbeslutsprocessen och valde därefter att också ta med Maslows behovstrappa 
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för att som första steg kunna förstå varför personerna hade ett behov av att köpa bostad. 
För att senare kunna förstå vad personerna baserade sina val på tog vi också med teorin 
om rationella val och prospect theory. Dessa teorier som behandlar valsituationer 
involverade med risk ledde oss in på modern portföljteori och riskaversionsteorin som 
var till stöd för att förstå hur bostadsköparna ser på riskerna förknippade med köpet. 

2.7	  Litteratursökning	  
 
När det är dags att skriva ett vetenskapligt arbete måste forskaren ta reda på vad som 
tidigare har skrivits inom ämnet eller närbesläktade ämnen för att kunna tillföra 
ytterligare kunskap och göra en välgjord studie. Utan att ha samlat in tidigare skriven 
kunskap blir det betydligt mycket svårare om inte ogenomförbart att i sin tur göra en 
egen studie. (Backman, 2008, s. 24) 
 
För att hitta den litteratur som har skrivits inom området som vi behandlar och därmed 
skapa en bättre förståelse för oss som författare började vi med att välja ut vissa 
nyckelord för att ta oss fram till relevant litteratur. De nyckelord vi använde var ’real 
estate’, ’risk’, ’purchase’ och ’housing’. Vi använde oss av Umeå universitetsbiblioteks 
hemsida och de sökmotorer som finns tillgängliga där. Framförallt använde vi Business 
source premier. Genom att göra denna sökning hittade vi flera vetenskapliga artiklar 
som vi kom att använda oss av i vårt teorikapitel. Vid val av artiklar ville vi så långt 
som möjligt använda oss av så aktuell litteratur som möjligt och därmed undvika 
artiklar som kan bidra med föråldrad information. Vi var dessutom noga med att våra 
vetenskapliga artiklar skulle vara ’peer-reviewed’ vilket innebär att de har blivit 
kontrollerade innan de publicerats. 
 
Vid sökningen utgick vi från de sökord som vi tidigare nämnde och fick då 141 träffar 
vilket vi ansåg vara ett överkomligt antal artiklar att utforska. Av dessa artiklar fann vi 
sju artiklar som vi tyckte verkade intressanta och beröra det område vi undersökte. Vid 
närmare studerande av artiklarna använde vi oss i slutändan av fyra artiklar som var 
tillräckligt väsentliga för att skapa en kunskapsgrund i vårt arbete. Vi gick därefter 
vidare i vår sökning och använde oss av nya sökord för att utöka antalet vetenskapliga 
artiklar i vårt arbete. Vi gjorde då sökningar med olika kombinationer av sökorden 
’behavioral’ och ’investments’ i samband med sökorden som vi tidigare använt oss av 
och dessa sökningar gjorde att vi hittade ytterligare två artiklar av relevans för vårt 
arbete. 
 
Efter de två första sökningarna kände vi att med hjälp av de vetenskapliga artiklar vi 
hittat fått klarhet i ämnet. Vi ville därefter se om de teorier vi har använt oss av i 
tidigare kurser och som vi ansåg lämpliga att ge svar på vår problemformulering har 
använts i tidigare forskning inom fastighetsmarknadsområdet. Vi gjorde därför olika 
sökningar som innefattade sökorden ’risk aversion’, ’consumer behavior’, ’rational 
choice’, ’hierarchy of needs’, ’Maslow’, ’moral hazard’ och ’prospect theory’ och i 
samband med dessa sökord lade vi till sökorden ’real estate’ samt ’housing’. Med hjälp 
av denna sökning och i samband med information från tidigare kursböcker kunde vi 
utveckla vårt teorikapitel och anpassa det till vår undersökning. 
 
De artiklar vi använt oss av valdes ut genom att de granskades för att se om de har 
relevans för vår studie och vårt teorikapitel. Artiklarna som vi i slutändan valde att 
använda oss av har alltså skapat en bas för hur vi har gått till väga i vår undersökning 
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och vilka teorier vi har använt oss av. Vi har också använt oss av böcker som vi 
antingen har haft i tidigare kurser eller böcker som vi har lånat från Umeå 
Universitetsbibliotek. Informationen vi har fått från dessa böcker har gett oss även mer 
kunskap rörande de teorier vi har använt oss av. 
 
Vår sökningsprocess delades som tidigare beskrivet upp i tre delar och nedan illustrerar 
vi med en tabell hur dessa sökningar såg ut samt vilka artiklar som valdes. 
 

Sökning Sökord Artiklar 
Första grundläggande 

sökningen 
- Housing 
- Real estate 
- Risk 
- Purchase 
 

Mortgages, Risk, and Homeownership 
among Low- and Moderate-Income 
Families 
- Bostic, 2008  
Familiarity Bias and Perceived Future 
Home Price Movements 
- Seiler, 2011  
Mortgage banking 
Federal housing administration, 2011  
Perceived Risk, Anticipated Regret and 
Post-purchase Experience in the Real 
Estate Market: The Case of China 
- Jiangtao, 2011 

Sökning 2 Olika kombinationer 
av sökorden i första 
sökningen + 
- Risk 
- Behavioral 
- Investments 

Gender differences in investment 
strategies: An information processing 
perspective 
- Graham et al, 2002 
Modern Investment Theory and Real 
Estate Analysis 
- Penny, 1982 

Sökning 3 - Real estate 
- Housing 
- Prospect theory  
- Risk aversion 
- Hierarchy of needs 
- Consumer behavior 
- Rational choice 
- Maslow 
- Moral hazard 
 

Mitigating Investor Risk-Seeking 
Behavior in a Down Real Estate Market. 
- Seiler, 2010 
Why We Do the Things We Do.  
 - Hayhoe et al, 2004 
Should you buy or rent? 
- Esswein et al, 2010 
Should I invest with my conscience? 
- Sandberg, 2007 
Financial Management in Inventory 
Problems: Risk Averse vs Risk Neutral 
Policies 
- Borgonovo et al, 2009 
On the linkage between financial risk 
tolerance and risk aversion 
- Faff et al, 2008 
Moral Hazard in Home Equity 
Conversion 
- Shiller et al, 2000 
Need saliency and management of 
employee motivation: Test of an 
indigenous model 
- Sahoo el al, 2011 

 
Tabell 1. Översikt över sökningen av vetenskapliga artiklar 
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2.8	  Sekundärkällor	  
 
När en undersökning ska göras och är i planeringsstadiet är det viktigt att börja med att 
undersöka vilken tillgänglig information det finns om ämnet och som kan svara helt 
eller delvis användbar i förhållande till de frågeställningar man vill ha svar på. 
(Dahmström, 2009, s. 103) Sekundärkällor är tidigare insamlad information som har 
använts i andra studier och för andra syften. Dessa data är därmed framtagna av någon 
annan och vi använder oss av dessa för att komplettera våra primärkällor det vill säga de 
resultat vi får genom vår undersökning. 
 
De sekundärkällor vi använde oss av var främst vetenskapliga artiklar men också 
statistik angående hur fastighetsmarknaden har utvecklats genom åren. Vi använde oss 
då av statistik från boverket, mäklarstatistik samt av riksbankens redovisningar och 
prognoser. De vetenskapliga artiklarna vi använde oss av fick vi tag på via Umeå 
universitetsbiblioteks databaser vilket förklarades närmre i kapitlet om 
’litteratursökning’. 
 
Det finns vissa aspekter som bör beaktas vid användning av sekundärkällor. 
Informationen som fås från sekundärkällor kan till en viss del vara svårt att använda i 
det avseende att det möjligtvis fattas information om hur dessa data har införskaffats 
och studierna kan innehålla ett stort antal respondenter eller data som gör att det i 
slutändan är problematiskt att göra en kritisk granskning på insamlade resultatet. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 118) Det finns dock många fördelar som gör att forskare 
väljer att använda sig av sekundärkällor. Lättillgängligheten och den tid som sparas 
genom att använda dessa är två fördelar samt att det ofta kan vara så att kvaliteten på de 
resultat som används är högre än vad man själv skulle lyckas skapa. (Bryman, 2012, s. 
301) 
 

2.9	  Källkritik	  
 
De data som samlas in i form av sekundärkällor är som sagt ibland svåra att kritiskt 
granska. Det är dock viktigt att författaren ställer sig kritisk till det insamlade 
sekundärkällorna eftersom att kvaliteten kan variera kraftigt beroende på hur studien har 
gjorts, vem som har gjort den samt hur aktuell den är. (Johansson Lindfors, 1993, s. 88) 
 
I vår datainsamling har vi försökt att hålla oss till aktuella källor med vissa undantag då 
vi har hittat källor som vi ansett att fortfarande är relevanta för vår studie trots sin ålder. 
Vi har tidigare nämnt att vi helst inte velat använda oss av artiklar skrivna för många år 
sedan och därmed möjligtvis inte bidrar med aktuell information. Vi har likväl ett 
undantag som vi har använt oss av vilket är den vetenskapliga artikeln ’Modern 
Investment Theory and Real Estate Analysis’ som är skriven redan 1982. Denna artikel 
har vi använt på grund av att vi finner den information vi har fått ut av den relevant för 
vårt område eftersom att den är den enda studie vi har hittat som behandlar 
portföljteorin på bostadsmarknaden vilket är en teori vi också använder oss av i vår 
studie. Vi har dock varit kritisk inställda till den information vi har fått ut av den 
artikeln på grund av att forskningen i viss mån kan vara föråldrad. 
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Eftersom de flesta sekundärkällor vi har använt oss av är tagna från de databaser som 
finns tillgängliga vid Umeå universitetsbibliotek anser vi att vi har haft en bra grund 
med källor av hög kvalitet att utgå ifrån. De flesta av våra källor har varit skrivna på 
engelska och härstammat från flera olika länder vilket innebär att missförstånd skulle 
kunna ske då ingen av oss har engelska som första språk. För att undvika missförstånd 
har vi varit noggranna när vi har läst dessa källor och vår bedömning är att vi har 
tillräckliga engelskakunskaper för att förstå dessa artiklar speciellt med tanke på den tid 
vi har lagt ner på att skapa en korrekt förståelse. 
 
Också då vi har valt våra teorier har vi vart noggranna med att kontrollera att dessa är 
väsentliga för vår studie och att den information vi har använt för att skapa kunskap om 
våra teorier har kommit från säkra källor. Ett stort antal av våra teorier har vi bekantat 
oss med i tidigare skeden under vår utbildning och vi har därmed kunnat uppfriska våra 
kunskaper om teorierna genom att läsa om dessa i läroböcker från tidigare kurser. För 
att ytterligare utveckla kunskap som behövs för att använda teorierna i vår studie har vi 
tagit hjälp av andra källor som har hittats genom böcker och artiklar vid Umeå 
universitetsbibliotek. 
 
När vi i vårt arbete har beskrivit hur marknaden har sett ut i historien har vi använt oss 
av information från Svensk Mäklarstatistik. Denna statistik är framtagen av Statistiska 
centralbyrån och presenteras i sin tur av Svensk Mäklarstatisk. Även fast man kan anse 
att Statistiska centralbyrån borde vara objektiv med den information de uppvisar så bör 
man ha i åtanke att statistiken tas fram för deras kunders räkning och därmed kan 
påverkas av kundernas intressen. Vi beaktar dock den statistik vi har använt oss av som 
riktig på grund av det stöd den får från övrig litteratur samt för att vi bedömer att det i 
detta fall inte finns fog för att manipulera siffrorna. 
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3.	  TEORI	  
	  
I vårt teorikapitel har vi delat upp processen av att köpa en fastighet i tre delar för att 
på ett tydligt sätt kunna utnyttja de teorier och vetenskaplig forskning som vi har valt 
att använda oss av i vår studie. Vi börjar därför med teorier knutna till varför man 
köper en fastighet. Nästa del i detta kapitel behandlar vad det är som påverkar köpet av 
en fastighet för att sedan gå in specifikt på riskerna med ett fastighetsköp.	  

	  
Figur 3. Kapitelöversikt teori 

 
Figur 4. Teorimodell 
 
Utifrån ovanstående teorimodell beskriver vi vår syn på vad som påverkar bostadsköpet 
och vilka teoretiska utgångspunkter vi har. Först vill vi titta på teorier som hänger ihop 
med vilka anledningar man har till att man köper en bostad. Därefter går vi närmare 
själva bostadsköpet och analyserar vad som påverkar att man köper en bostad eller att 
man köper just den bostad man köper. Sist men inte minst går vi in och analyserar 
bostadsköpet utifrån ett riskperspektiv. 
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3.1	  Anledningar	  till	  bostadsköp	  
 

3.1.1	  Maslows	  Behovstrappa	  
 
Det finns många anledningar till varför man investerar i fastigheter. Som tidigare 
beskrivits har fastighetsinvesteringar från ett historiskt perspektiv sett som ett 
ekonomiskt framgångsrecept på lång sikt vilket har lett till att fler och fler gör 
fastighetsköp i investeringssyfte. Den vanligaste anledningen till att man köper en 
fastighet är ändå för ändamålet att ha den som bostad. Bostadsköpet kan i sin tur göras 
av olika anledningar beroende av vilka behov man som individ eller familj har. (Sahoo 
et al., 2011, s. 25) 
 
Graden av motivation styr om och när vi är redo för ett köp. Enligt Maslow beror 
graden av motivation på hur viktigt det är att tillfredsställa just det behovet man har och 
om man tidigare har uppfyllt högre prioriterade behov. Maslow har byggt en 
behovstrappa som förklarar hur individen prioriterar sina behov. Den består av fem 
grundläggande steg som i tur och ordning är: (Kotler & Armstrong, 2010, s. 173) 
 

 
 
Figur 5. Maslows behovstrappa (Maslow, 1970, s. 36-46) 
 
För att ta steget till en ny nivå i denna behovstrappa måste det tidigare steget vara 
uppfyllt. Det första steget handlar om enkla fysiologiska behov som mat, vatten och 
syre för att helt enkelt klara av att leva. I denna nivå ingår även basala behov som att 
undvika smärta, sova och att röra på sig. (Maslow, 1970, s. 36) I nästa nivå vill 
individen ha stabilitet och trygghet. Man söker efter rutiner och regler som underlättar 
vardagen och motverkar ångest och rädsla. (Maslow, 1970, s. 39) Det tredje steget 
handlar om gemenskap med andra individer. Man söker efter gemenskap med andra 
människor för att känna att man är en del av något större. Exempel på detta är att man 

Behov	  av	  självförverkligande	  

Behov	  av	  självkänsla	  
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behöver vänner och kärlek. (Maslow, 1970, s. 39-40) Har man detta kan man ta steget 
till nästa nivå som innefattar självkänsla. Här finns behovet av uppskattning i form av 
exempelvis makt och respekt. Även självförtroende och kompetens brukar falla in under 
denna nivå. Sista steget i behovstrappan handlar om självförverkligande och det betyder 
att man försöker utnyttja alla sina resurser och potentialer som person. Behoven i denna 
nivå är i ständig förändring allt eftersom man utvecklas som person. (Maslow, 1970, s. 
45-46) 
 
Att uppfylla dessa behov som Maslow beskriver har blivit svårare nu än vad det var för 
några år sedan. Medan bostadspriserna går upp och perioder av en ostabil 
världsekonomi visar sig är det inte så självklart att man kan behålla sitt jobb eller hitta 
drömjobbet och i sin tur ha råd att äga det hus man önskar. För att uppnå sina mål och 
därmed gå till nästa steg i behovstrappan borde individers val vara genomtänkta och 
därmed baseras på rationella val. (Hayhoe et al., 2004, s. 181) 
 

3.1.2	  Rationella	  val	  
 
Teorin om rationella val beskriver hur människor väger sina kostnader och förmåner 
kopplade till ett visst val för att maximera sitt personliga vinnande. Teorin behandlar 
inte grunden till varför individen gör det val han gör utan istället fokuserar på kostnaden 
och vad personen kan tjäna på att göra ett visst val. Detta innebär att när en individ 
använder sig av teorin om rationella val tar han inte i beaktande moral och etik som en 
del av beslutsprocessen. (Kahneman & Tversky, 2000, 209) 
 
Även när det gäller att hitta en fastighet att bo i har aspekten att göra en ekonomisk 
vinst i samband med husköpet blivit mer och mer aktuellt i samband med stigande 
fastighetspriser och därmed skapat en möjlighet att förbättra sin framtida finansiella 
situation genom att köpa ett boende istället för att exempelvis bo i hyresrätt. (Bostic, 
2008, s. 310) Tidigare studier räknat över en tidsperiod på 10 år som gjordes i slutet av 
90-talet visar på att hushåll bestående av två personer i 80 % av fallen tjänade på att 
köpa sitt boende istället för att hyra sin bostad. (Bostic, 2008, s. 312) Ofta anses dock 
att hyra vara ett mer ekonomiskt alternativ på grund av den stora mängd kapital som 
krävs för ett fastighetsköp och osäkerheten över hur fastighetspriserna beter sig i 
framtiden. (Esswein et al., 2010, s. 74) Samtidigt kan ett bostadsköp drivas av faktorer 
som att man har ambitioner att äga sitt hus som ett bevis på framgång vilket kan leda till 
mindre lyckade köpbeslut. (Mortgage banking, 2012, s. 102-103) När syftet är att köpa 
en fastighet enbart för att göra en ekonomisk vinst bör investeraren tänka enligt teorin 
om rationella val men i många fall väljs ett sämre investeringsalternativ på grund av 
etiska aspekter. (Sandberg, 2007, s. 71) 
 
Målet för de flesta investerare är att maximera sin vinst och därför skulle det 
effektivaste vara att tänka enligt teorin om rationella val och därmed fokusera fullt på 
hur en maximal vinst kan uppnås. Vid ett beslut om att investera eller inte kan det dock 
finnas andra etiska faktorer som spelar in vilket tyder på denna teori inte bygger på 
vanliga människors beteende utan visar istället hur den ideala beslutsfattaren skulle göra 
för att maximera sin vinst. Det finns främst tre argument som talar för att ett agerande 
enligt denna teori är ett framgångsrikt sätt att förutspå och förklara investerares 
beteende. Investerare är karakteriserade av att de jobbar hårt för att nå sina mål vilket 
tyder på att de vill maximera sin behållning vid en beslutsprocess. Vid en 
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konkurrenssituation har rationella individer en fördel i och med att optimala beslut ger 
större fördel i en konkurrenskraftig miljö och slutligen ger det omedelbara 
beslutsfattandet förknippat med rationella val en möjlig bild av hur beslutsfattande kan 
se ut. (Kahneman & Tversky, 2000, s. 451-452) Med utgångspunkt i denna teori vill vi 
försöka förstå hur dagens bostadsköpare agerar. Om tillvägagångssättet är enligt teorin 
om rationella val är besluten man tar helt grundade i att göra maximal ekonomisk vinst 
genom sin bostadsaffär. Andra faktorer spelar då ingen roll utan fokus ligger helt och 
hållet på den ekonomiska vinsten. 
 
	  

3.2	  Faktorer	  som	  påverkar	  bostadsköp	  
	  

3.2.1	  Konsumentbeteende	  
 
Vad som påverkar vid ett fastighetsköp kan i sin tur handla om olika faktorer som vi 
kommer att behandla i detta avsnitt. Vi beskriver hur en konsument kan influeras och 
resonera vid ett köp för att sedan gå in på hur hela processen kan se ut från behov till 
efterköpsbeteende. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 177) 
 
Konsumentbeteende och det som styr vilka val man tar som konsument förklarar Kotler 
genom att omvärldsfaktorer går in i individens ”svarta låda” som sedan ger en reaktion i 
form av ett köp. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 161)  
 

 
Figur 6. Konsumentbeteende (Kotler & Armstrong, 2010, s. 161) 
 
Omvärldsfaktorerna delas upp i marknadsföringsstimuli och andra stimuli. 
Marknadsföringsstimuli innefattar de fyra p:na: Pris, produkt, plats och promotion och 
dessa ska i första hand ses utifrån en säljares perspektiv för att förstå hur man kan 
påverka en köpare och dennes köpbeslut. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 161) Säljs en 
fastighet via en mäklare så är det denna del som mäklaren i första hand kan påverka 
gentemot köparen.  
 
De andra stimuli som går in i köparens svarta låda kommer från köparens omgivning i 
form av ekonomiska, teknologiska, politiska och kulturella inputs. (Kotler & 
Armstrong, 2010, s. 161) Dessa är svårare för en enskild säljare att påverka eftersom de 
handlar om mer övergripande processer i samhället. Det är här vi tror oss hitta stora 
delar av förklaringarna bakom hur bostadsköpandet ser ut.  
 

Omvärldsfaktorer	   Svarta	  lådan	   Reaktion	  
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Det är svårt att se exakt vad som händer med alla stimuli som en individ utsätts för och 
vad det är som leder till ett köpbeslut. Det är av denna anledning som Kotler kallar 
denna del för den svarta lådan. Här behandlas all input som påverkas av dels individens 
karaktäristiska egenskaper samt dennes köpbeslutsprocess.  
 
Köparens karaktäristiska egenskaper har sin grund i följande faktorer: 
 

 
Figur 7. Köparens karaktäristiska egenskaper (Kotler & Armstrong, 2010, s. 162-164) 
 
Med kulturella faktorer avser man djupare rotade värderingar och preferenser hos 
människor som påverkar vid köp. Dessa har sin grund i kulturer, subkulturer och social 
klass och från att man föds börjar man samla på sig input från dessa områden som sedan 
påverkar köpbeteendet. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 162) De sociala faktorer som 
påverkar köp uppkommer i individens närhet. Det kan vara familj eller vänner som 
betyder mycket för individen och som på så sätt genom sitt agerande kan påverka ett 
köpbeslut. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 164) 
 
Kahneman och Tversky (1979) tog först upp begreppet ’familiarity bias’. Detta begrepp 
behandlar hur hjärnan fungerar vid beslutstagande och när det är viktigt att fatta snabba 
beslut. När ny information behöver behandlas kommer hjärnan att använda ett 
omedvetet nätverk för att kunna göra dessa snabba beslut. (Seiler et al., 2011, s. 5) 
Enligt ’familiarity bias’ kommer gammal vana och tidigare lyckade val påverka beslutet 
och vissa faktorer som är relevanta för beslutet som ska tas kommer inte att beaktas. 
Seiler et al. (2008) var den första som studerade detta fenomen vid köp av fastigheter 
och hävdade att eftersom det område och hus där vi bor är det mest bekanta för oss så 
kan framtida beslut påverkas därefter. (Seiler et al., 2011, s. 7) De kom senare fram till 
att en majoritet av de tillfrågade i studien påverkades av ’familiarity bias’ och därför 
ansåg att det område de var bekanta med hade mindre risk samt högre värde än andra 
områden. (Seiler et al., 2011, s. 23) 
 
Även personer eller grupper utanför individens direkta närhet kan påverka genom att 
man i sitt köpbeslut tittar på olika referensgrupper och deras beteende. Detta beteende 
kan kopplas till teorin om flockbeteende. Flockbeteende bildas av investerares rädsla att 
andra vet något om marknaden som de själva inte vet. Investerare observerar därmed 
hur andra investerare agerar och antar att de beslut de andra gör är baserade på kunskap. 
Exempelvis när det gäller att bedöma hur mycket man ska betala för en fastighet kan 
detta beslut baseras på hur mycket jämförbara fastigheter har blivit köpta för. Detta 
beteende gör att den enskilda investeraren ignorerar den information den själv besitter 
och istället ansluter till massan. De som tidigare har gjort bra investeringar observeras 

Kulturella	   Sociala	  
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ofta grundligt och andra investerare tenderar därför att följa deras beteende. (Keown A. 
J, 2010, s. 404)  
 
Eftersom att bostadspriserna går upp och ner är det inte lätt att veta när det är läge att slå 
till. Flockbeteendet kan då ligga nära till hands eftersom att osäkerhet gör det naturligt 
att observera andras beteende. Även om investeraren har gjort en egen bedömning av 
hur han tror att marknaden kommer att bete sig och kanske har pratat med andra som 
har samma uppfattning så kan flockbeteendet ta över när andra investerare agerar 
motsatt investerarens bedömning. (Bikhchandani & Sharma, 2001, s. 284) 
 
Inom olika sociala klasser skiljer det sig väldigt mycket på hur man konsumerar och vad 
som påverkar vid olika köp. I de personliga faktorerna räknas ålder, arbete, ekonomisk 
situation, livsstil och personlighet in. Dessa har var och en stor påverkan på våra 
köpbeslut eftersom vi helt enkelt handlar olika saker beroende på vilken fas vi är i livet, 
vilken livsstil vi lever och hur mycket pengar vi har att röra oss med. Slutligen har vi de 
psykologiska faktorerna där en individs perception, erfarenheter, tro och attityder samt 
motivation lägger grunden till olika köpbeslut.  Perceptionen handlar om hur människor 
tar emot budskap. Eftersom man utsätts för väldigt mycket stimuli under en och samma 
dag så är det svårt att reagera på alla och då bestämmer perceptionen vad som tas emot 
och hur det sedan bearbetas. Tidigare erfarenheter har också en inverkan på våra köp. 
Positiva erfarenheter av en produkt eller ett märke ökar sannolikheten att individen i 
fråga fortsätter med samma produkt eller märke i framtiden. Tro och attityder är 
beskrivande tankar om saker och ting som finns inom individen. Det kan vara 
exempelvis rena fakta eller känslor kring en produkt som påverkar positivt eller negativt 
på köpbeslutet.  (Kotler & Armstrong, 2010, s. 175) 
 

3.2.2	  Köpbeslutsprocessen	  
 
Den andra delen i den svarta lådan är köpbeslutsprocessen. Den beskriver vilka steg 
man går igenom vid ett köp. Köpbeslutsprocessen startar långt före själva köpet äger 
rum och fortsätter även långt efter att köpet är genomfört och består av följande fem 
steg:  
 

 
Figur 8. Köpbeslutsprocessen (Kotler & Armstrong, 2010, s. 177) 
 
Man behöver nödvändigtvis inte gå igenom alla dessa fem steg för varje köp man gör. 
För enklare köp som man gör ofta tenderar man att gå direkt från behov till köp. De fem 
stegen blir viktigare och viktigare ju större investeringar det handlar om. 
 
Först uppkommer ett behov av att köpa. Det kan vara ett internt stimuli som exempelvis 
att det har blivit tillökning i familjen och därför behövs ett extra rum och ett större 
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boende. Det kan också vara ett externt stimuli som kommer från ett samtal med en vän 
eller något man sett i en tv reklam. Därefter börjar informationssökandet. Detta steg 
börjar i konsumentens minne och man brukar kalla det för intern informationssökning. 
Räcker den informationen så kan det direkt leda konsumenten vidare i processen men 
om det behövs mer information så kan den inhämtas via extern informationssökning. 
(Sandhusen, 2000, s 231) Den externa informationssökningen kan göras både passivt 
och aktivt. Med passiv informationssökning innebär att man genom ett upplevt behov 
och ett ökat intresse för en investering är öppen för information och tar in all 
information som dyker upp om investeringen i fråga. Med aktiv informationssökning 
menas att konsumenten på eget initiativ och med engagemang söker efter information. 
 
Om konsumenten upplever en risk med investeringen så motiverar det till en utvidgad 
informationssökning. (Sandhasen, 2000, s. 231) Enligt Sandhusen kan man dela upp 
risk i sex delar i samband med en investering: Prestationsrisk, finansiell risk, fysisk risk, 
psykologisk risk, social risk och tidsrisk. 
 
Nästa steg i köpbeslutsprocessen är utvärdering av alternativ som dykt upp under 
informationssökningen. Denna del är också beroende av investeringens storlek och 
konsumentens upplevda risk i samband med köpet. Faktorer som också spelar in är 
engagemanget och hur många personer som är involverade i köpet. (Sandhusen, 2000, s. 
230) Sandhusen tar upp ett antal olika modeller för att beskriva hur man går tillväga för 
att utvärdera olika alternativ inför en investering. (Sandhusen, 2000, s. 232-233) 
 
Expectancy value model - Denna modell har sin grund i två olika delar som man som 
konsument lägger in i sin utvärdering. Dessa är sannolikheten för ett lyckat köp och 
upplevt värde vid ett lyckat köp. På detta sätt värderas olika fastigheter utefter hur stor 
chansen är för en lyckad investering samt hur mycket värde en lyckad investering skulle 
generera. 
 
Conjunctive model - Går ut på att man sätter upp ett visst antal kriterier som 
investeringen ska uppfylla. Hur väl bostaden uppfyller köparens kriterier påverkar i 
slutändan vilket val man gör.  
 
Disconjunctive model - Är en vidareutveckling av den föregående modellen genom att 
man sätter upp vissa grundkriterier med möjligheten att utesluta något av dessa om 
alternativa kriterier uppfylls i samband med bostadsköpet. 
 
Lexiografic model - Innebär att man utvärderar investeringsalternativ utefter ett antal 
rangordnade kriterier. Man sätter upp det viktigaste kriteriet höst upp och radar sedan 
upp kriterier beroende på hur högt man prioriterar dessa. Sedan stämmer man av de 
bostadsalternativ som finns utefter hur väl de stämmer överens med dessa kriterier. 
 
När alternativen är utvärderade och köpbeslutet ska tas kommer teorin om rationella val 
som vi tog upp tidigare till sin rätt. Vid ett köp av en fastighet är rationalitet en faktor 
som bör beaktas och ett sätt att se på en individs köpbeteende är att den alltid söker efter 
nyttomaximering. Inom nationalekonomin kallas denna individ för Homo economicus 
eller The economic man. (Eklund, 2007, s. 44-45) Strävan efter att handla rationellt sägs 
ha skapat den ekonomiska människan som är en person som söker effektivitet i sin 
konsumtion och tar alltid det mest rationella beslutet utifrån givna omständigheter. 
Grunden i detta är att man börjar med att tillgodose sina basala behov för att sedan 
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tillgodose andra mindre grundläggande behov. Den ekonomiska människan agerar 
endast enligt sitt eget intresse utan att beakta andra när det kommer till affärer men i 
verkliga livet är detta enligt kritiker inte hur människan fungerar. (Eklund, 2007, s. 48) 
 
Vid själva köpbeslutet kan det vara lätt att betala mer än vad man tidigare har tänkt 
göra. Beroende på vad det finns för andra alternativ för köparen kan han påverkas i 
olika grad vid själva köpbeslutet och det hela kan sluta med att köparen har betalat mer 
än vad han var beredd att göra samt att han har lockats till att gå ett steg längre och 
exempelvis köpa inredning som i stunden verkade som en bra idé. (Wanger, 2002, s. 
176) 
 
Efter att köpet har skett kommer det att ske en bedömning ifall man är nöjd eller inte 
med köpet. Tidigare studier visat på att en stor del av husköpare visar sig vara 
missnöjda med köpet och därför upplever ånger i efterhand vilket vi kommer att komma 
närmare in på senare i teorikapitlet. Ifall man känner sig missnöjd med ett köp kommer 
detta att påverka framtida konsumtionsbeteende eftersom att det är betydligt enklare att 
sälja fastigheten en gång än att göra samma misstag igen och därmed känna sig tvungen 
att gå genom försäljningsprocessen en gång till. (Solomon M. R, 2009, s. 412) 
 

3.3	  Risk	  
 

3.3.1	  Modern	  portföljteori	  
 
Modern portföljeteori redogör för hur investerare som är rationella samt riskaversa har 
som mål att genom en lyckad diversifiering av portföljen få största möjliga avkastning 
till en så låg risk som möjligt. Teorin bygger på att risken för en tillgång som är del av 
en portfölj är olik risken för samma tillgång om den behandlas separat. (Penny P.E., 
1982, s. 80) Vid investering i fastigheter gäller det att investera till ett nuvärde som är 
lägre än det slutvärde som fastigheten har vid försäljning inklusive de driftkostnader 
som tillkommer vid innehav av fastigheter. Det finns också en osäkerhet om hur 
fastighetsmarknaden kommer att utvecklas samt en osäkerhet om att man har all 
information om fastigheten som krävs för att undvika oangenäma överraskningar. Det är 
främst två typer av risk som bör beaktas när man investerar i fastigheter vilka är 
systematisk och osystematisk risk. (Penny P.E., 1982, s. 80) 
 
Den systematiska risken är förknippad med risken i marknaden. Ränta, det ekonomiska 
läget och politiska beslut är faktorer som kan påverka utvecklingen av 
fastighetsmarknaden och är svåra att förutspå samt inte möjliga att diversifiera bort. Den 
osystematiska risken är istället den risk som är kopplad till fastigheten och inkluderar 
faktorer som reparationer, läge och hur gammal fastigheten är. Den osystematiska 
risken kan till skillnad från den systematiska risken till en viss grad diversifieras bort 
genom att hitta fastigheter på olika ställen exempelvis. (Brealey et. Al, 2011, s. 198) 
 
I modern portföljteori är effektivitet av marknaden en viktig faktor eftersom att priset på 
en tillgång tydligt visar värdet på tillgången på grund av att informationen är 
lättillgänglig i en effektiv marknad. Fastighetsmarknaden är dock betydligt mindre 
effektiv än exempelvis aktiemarknaden. Skillnaden i effektivitet beror främst på att det 
görs mindre fastighetsaffärer än aktieaffärer, att fastigheter faktiskt är tillgångar som 
finns tillgängliga på olika geografiska lägen och inte på ett och samma ställe samt att 
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fastigheter är unika vilket gör det svårare att jämföra de olika investeringsalternativen 
på fastighetsmarknaden. (Penny P.E., 1982, s. 81-82)  
 
Diversifiering är viktigt för att minska risken och utifrån denna teori vill vi undersöka 
hur väl diversifierade bostadsköpare är idag. Har man många andra investeringar i 
exempelvis fastigheter eller värdepapper för att minska risken med sitt bostadsköp eller 
är den nyligt köpta bostaden den enda större investeringen man har? Detta kan ge oss en 
bild över hur man ser på riskerna med bostadsmarknaden. 

	  

3.3.2	  Riskaversionsteorin	  
 
När man står inför ett beslut att göra en investering i fastigheter eller i vilken annan 
tillgång som helst innebär det att man står inför ett beslut involverat med risk. Olika 
investeringars nivå av risk varierar beroende på hur långsiktig investeringen är samt hur 
stor den förväntade avkastningen är. Fastighetsinvesterare ser ofta risk som rätt avlägset 
eftersom att de ofta endast fokuserar på kassaflödet i en långsiktig investering. (Penny 
P.E., 1982, s. 87) Risk är förknippat med avkastning i avseendet att ju högre förväntad 
avkastning en investering förväntas generera desto större är risken att investeringen inte 
blir så lönsam som förväntat. Även om man avser att köpa en fastighet endast med 
avsikt att ha ett boende och inte beaktar möjligheten att göra en ekonomisk vinst med 
köpet finns såklart risk involverat. Flera studier visar på att det finns en hög grad av 
personer som ångrar sitt husköp eller känner oro över kvaliteten på det hus de har köpt. 
 
En kinesisk studie som presenteras av Jiangtao et al. (2011) visar att 30 procent av de 
tillfrågade medgav att de ångrar sitt husköp. Ett välkänt amerikanskt fastighetsbolag 
gjorde 2009 en liknande undersökning som visade att hela 46 procent upplevde ånger 
för deras köp av hus. Den amerikanska studien har troligtvis ett samband med 
finanskrisen och att huspriserna upplevde en kraftig nedgång när studien gjordes. Detta 
visar dock på det faktum att fastighetsmarknaden faktiskt går både upp och ner och 
därför står hus köpare inför ett riskfyllt beslut. (Jiangtao C. et al., 2011, s. 386) 
 
Historiskt sett har dock investeringar i fastigheter genererat större vinster än många 
andra investeringsalternativ på grund av långa perioder av stigande fastighetspriser 
vilket har resulterat i att fler och fler har valt att investera sina pengar i fastigheter. 
Investering i fastigheter handlar inte om snabba klipp som kan vara möjliga i 
exempelvis aktieinvesteringar. De absolut flesta fastighetsinvesteringar sträcker sig 
istället över många år och över uppgångar samt nedgångar i fastighetsmarknaden. 
Lyckas man köpa en fastighet till ett relativt bra pris har det historiskt sätt visat sig vara 
ett stabilt långsiktigt investeringsalternativ. (Keown, A. J., 2010, s. 488-489) 
 
Vid ett beslut att investera beror investeringsformen alltså på vilken grad av risk 
individen är villig att ta för att uppnå det avkastnings mål denne individ har, vilket leder 
oss in på de olika former av risktagandenivå olika individer har och som i sin tur 
påverkar vilket investeringsalternativ som passar bäst. Riskaversionsteorin tar upp tre 
grader av riskaversion som investerare kan ha, vilket förklarar hur olika investerares 
preferenser varierar. När en person är riskavers kommer han alltid att välja det 
investeringsalternativ som är säkrast och sätter därmed större vikt vid att känna sig 
relativt säker på en låg avkastning istället för att ta risken att kanske inte få någon 
avkastning alls. En person kan också vara riskneutral vilket istället innebär att 
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investeraren är indifferent mellan att ta hög risk och lägre risk och fokuserar istället på 
vilken investering som ger högst avkastning. Om två olika investeringsalternativ ger 
samma avkastning men den ena investeringen innebär större risk, kommer den 
riskneutrala investeraren fortfarande vara indifferent mellan de två alternativen. Den 
tredje graden av riskaversion kallas för den risksökande. Den risksökande investeraren 
väljer det alternativ som innebär högst avkastning och hög risk även fast det andra 
alternativet skulle innebära en något lägre avkastning men betydligt lägre risk. 
(Borgonovo, E; Peccati, L, 2009, 236-237) 
 
Teorin om riskaversion har också blivit kopplad till hur stor tolerans personer har för 
risk eftersom att en riskavers person sägs ha lägre tolerans för finansiell risk och vice 
versa. (Faff, R. et al., 2008, s. 21) Studier har också visat på att vilket kön investeraren 
har är den tredje största faktorn efter ålder och inkomst som påverkar hur investeraren 
agerar vid investeringar och studien visar vidare på att kvinnor är mer riskaversa samt 
mer osäkra än män då det kommer till investeringar. (Graham et al, 2002, 17-18) 
 
Vid en fastighetsinvestering kan köparen också ha betalat ett för högt pris än vad han är 
medveten om. Detta kan ha att göra med att han beräknar att göra en bra investering 
men lider av penningillusion. Penningillusion redogör för hur individer tenderar att 
blanda ihop det nominella värdet i en pengatransaktion med hur det reala värdet för 
transaktionen verkligen är. Det reala värdet visar på hur förändringen av en tillgångs 
värde stämmer överens med den övriga ekonomin, det vill säga om värdet på tillgången 
stiger med samma takt som priserna på andra tillgångar. (Kahneman & Tversky, 2000, 
s. 335) 
 
Slutligen vill vi nämna hur ett snedvridet urval kan påverka konsumenten vid köpet 
samt vara en risk kopplat till den osystematiska risken som beskrivits tidigare. 
Snedvridet urval innebär att försäljaren och köparen har olika information om objektet. 
Säljaren vet i vilket skick objektet är och vill få ut ett bra pris vid försäljningen medan 
köparen har svårt att bedöma om det är värt att betala det priset på grund av avsaknad av 
information angående kvaliteten på objektet från köparens sida. (Howells & Bain, 2008, 
s. 55) 
 
En typ av snedvridet urval kan också vara den moraliska risken som baserar sig på att 
ett avtal görs och att någon av de personer som är involverad i avtalet ändrar sitt 
beteende efter att avtalet har gjorts. (Howells & Bain, 2008, s. 58) Ett exempel på 
moralisk risk i samband med köp av fastigheter har studerats av Shiller R & Weiss 
Allan (2000) som behandlar hur beteendet hos den säljande parten förändras när de vet 
att huset kommer bli sålt och därmed inte bryr sig om att ta de åtgärder som krävs för att 
upprätthålla värdet på bostaden. (Shiller, R. & Weiss, A., 2000, s. 1) 
 

3.3.3	  Prospect	  theory	  
 
Teorin är utvecklad för investeringsalternativ med förutbestämda utfall och bygger på 
hur individer väljer mellan olika alternativ som involverar risk. Teorin skiljer på två 
olika faser som ingår i en beslutsfattandeprocess. Den första fasen baserar sig på att 
göra en analys av de olika investeringsalternativen för att sedan i nästa fas utvärdera 
alternativen och välja det med högst värde. (Kahneman & Tversky, 2000, s 19) Vidare 
fastställer forskningen att tillgångar som har en positiv risk och har fallit i värde bör 
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säljas ifall det inte tyder på att de ska öka i värde i den närmsta framtiden. I verkligheten 
behålls istället dessa tillgångar i hopp om att tillgången ska öka i värde. (Seiler et al., 
2010, s. 161) 
 
Seiler et al. (2010) presenterar en studie som har blivit gjord i Boston. Denna studie 
visar att efter att fastighetspriserna haft en sjunkande trend var de som köpt en fastighet 
väldigt envisa med att inte sälja fastigheten till ett lägre pris än det de köpt den för 
oberoende hur mycket värdet på tillgången har sjunkit. Detta beror på att folk inte kan 
acceptera förluster och i och med att förlusten bara finns på pappret räknas den inte som 
en riktig förlust. (Seiler et al., 2010, s. 162) 
 
Prospect teorin kännetecknas främst av tre empiriska generaliseringar som forskarna 
bakom modellen har tagit fram med olika undersökningar inom området. Den första 
generaliseringen bygger på att vinster behandlas annorlunda än förluster. Om du har 
vunnit mer än du förlorar kommer det därför fortfarande att kännas som en förlust 
eftersom att den förlust du har gjort väger mer än vinsten. 
 
Nästa generalisering är att personer lägger stor vikt vid säkerhet och är därför villiga att 
offra en del av vinsten för att istället få en säker vinst. Investerare kommer därför att 
välja det alternativ som är involverat med minst risk även fast det innebär en lägre 
avkastning. 
 
Den tredje generaliseringen förklarar hur likvärdiga alternativ kan förklaras på olika sätt 
och därmed göra att investeraren väljer ett alternativ över det andra. Enligt denna 
generalisering baseras val på möjliga vinster istället för möjliga förluster. Även om 
alternativen är likvärdiga kommer därför det alternativ som beskrivs i termer av vinster 
att väljas. (Kahneman & Tversky, 2000, s. 18) 
 

 
Figur 9. Utökad teorimodell 
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I ovanstående modell har vi utökat ringarna med underkategorier för att tydligare visa 
vilka teorier som hör till vilket huvudområde. Dessa teorier och denna indelning bär vi 
vidare med oss in i resultat- samt analysdelen i detta arbete. 

4.	  PRAKTISK	  METOD 
 
I detta kapitel presenteras hur vi har gått till väga för att göra vår undersökning och 
visa på hur vi har insamlat vårt material i denna studie. För att ge läsaren möjlighet att 
kritiskt granska vår studie kommer vi därför att presentera hur insamlingsprocessen 
gick till, skapandet av intervjuguiden samt hur intervjuerna bearbetades.	  

	  
Figur 10. Kapitelöversikt praktisk metod 

4.1	  Undersökningsmetod	  
 
Vid en studie som behöver empiriskt material för att genomföras finns det olika 
undersökningsmetoder som kan användas. Man kan antingen göra en kvantitativ eller 
kvalitativ studie och vid en kvantitativ studie vill man främst ha tag på information som 
kan mätas i siffror och värderas därefter. Det finns dock gränser för vad som går att 
mätas på detta sätt och för att bilda sig en djupare förståelse i ett speciellt område är den 
kvalitativa metoden ett bättre undersökningsalternativ. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 
65) Vid ett utförande av en kvalitativ studie är det främst antingen intervjuer eller 
observationer som görs och vid kvantitativa studier kan man istället använda sig av 
frågeformulär eller modeller. Det som fortsättningsvis bestämmer vilken typ av studie 
man använder sig av är vad syftet med studien är. För att göra en koppling mellan teori 
och empiri i en undersökning kan man gå till väga på olika sätt. Man kan antingen starta 
med det verkliga livet och därefter knyter samman resultaten i passande modeller vilket 
kallas induktion eller använda sig av deduktion där man istället utgår från olika teorier 
och samlar ihop information som stöds av dessa teorier. Ett tredje alternativ är att man 
använder sig av ett mellanting och skiftar mellan de två abstraktionsnivåerna vilket går 
under namnet abduktion. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 64) 
 
Med beaktande av vad syftet med vårt arbete är samt hur vi bäst kunde besvara vår 
problemformulering ansåg vi att en kvalitativ undersökning var det som var bäst 
lämpad. Eftersom vi ville undersöka hur olika faktorer påverkar vid ett fastighetsköp 
ansåg vi att vi behövde skapa en djupare insikt i hur dessa personer resonerar och hur de 
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ställer sig till framtida vinster och investeringar och därför valde att använda oss av 
kvalitativa intervjuer. 
 
Vi hade därefter valet att intervjua dessa personer face-to-face eller göra 
telefonintervjuer och eftersom att intervjuobjekten är privatpersoner som nyligen har 
gjort ett bostadsköp och finns på olika geografiska områden i staden och arbetar dagtid 
samt att vi hade en tidsram att passa såg vi en problematik med att lyckas genomföra 
face-to-face intervjuer. Vi valde därför att göra telefonintervjuer och dessa intervjuer 
gjordes en gång per person och varje intervju spelades in och tog ungefär tjugo minuter. 
Vi spelade in samtalen för att underlätta för oss intervjuare samt för att kunna göra en 
intervju där vi kunde fokusera på vad respondenten svarade och visa oss intresserade av 
svaren och därefter ställa relevanta följdfrågor istället för att behöva pausa i intervjun 
och ta anteckningar medan intervjun fortgick. Eftersom att respondenten ofta inte har tid 
att göra en allt för lång intervju ansåg vi också att vi kunde spara tid genom att spela in 
samtalen.   
 
Vid kvalitativa intervjuer kan man använda sig av strukturerade, ostrukturerade eller 
semistrukturerade intervjuer där man vid strukturerade intervjuer ställer samma frågor 
till alla respondenter och dessa frågor tas upp i en förutbestämd ordning. Vid 
semistrukturerade intervjuer tas frågorna istället upp när det är lägligt gentemot vilka 
svar intervjuaren får och därmed kan nya frågor tas upp under intervjun inom de 
bestämda ämnesområdena. När man använder sig av ostrukturerade intervjuer är själva 
intervjun istället ett samtal där frågorna helt bestäms under intervjuns gång. (Björklund 
& Paulsson, 2012, s. 70) I vårt fall har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där 
vi har ställt följdfrågor beroende på vad respondenterna har svarat och anpassat följden 
på våra frågor för att på det sättet kunna få intervjun att fortgå i den riktning 
respondentens situation är, eftersom att de personer vi har intervjuat i många fall har 
gjort fastighetsköpet av olika anledningar. 
 
Vi har utgått från våra förutbestämda teorier för att sedan göra våra intervjuer baserade 
på frågor kopplade till vårt teoriområde och därför har vi använt oss av deduktion när vi 
har kopplat våra teorier till empirin. 
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4.2	  Urval	  av	  respondenter	  
	  

 
Figur 11. Karta över våra respondenters köpta bostäder 
 
Vid val av våra respondenter har vi fokuserat på personer som har köpt en fastighet år 
2013 i Umeå. Vi valde denna tidsbegränsning eftersom att de fortfarande har processen 
förenad med köpet färsk i minnet samt att vi inte ville gå för långt tillbaka i tiden på 
grund av att fastighetspriserna ständigt förändras och vi ville göra en aktuell 
undersökning. Vi valde att intervjua tio personer och försökte få ett så brett urval som 
möjligt. För att få ett brett urval ville vi hitta personer i olika åldrar och därmed i olika 
skeden av livet som möjligen har skilda avsikter med fastighetsköpet. För att hitta dessa 
personer använde vi oss av de listor som Västerbottens Folkblad publicerar varje vecka 
angående vilka fastighetsaffärer som har gjorts i Umeå. I dessa listor fick vi fram 
adressen på den köpta bostaden, priset samt namnet på köparen och säljaren. Vi valde 
därefter ut 30 personer och valen baserades på att hitta personer i olika åldrar men också 
personer som har köpt på olika områden i Umeå samt i olika prisklasser. Samtidigt som 
vi kontrollerade vilka personer som vi ansåg vara lämpliga för vår undersökning 
använde vi oss av internetsidan Hitta.se för att se till att de 30 personerna hade 
tillgängliga telefonnummer. På Hitta.se fick vi även reda på åldern på respondenterna. 
Vi valde antalet 30 personer eftersom att vi beaktade risken med att alla inte vill ställa 
upp på en intervju och för att kunna göra 10 intervjuer antog vi att genom att ha 
kontaktuppgifter till 30 personer kunde vi komma upp i det intervjuantal vi hade som 
mål. I figur 11 visar vi den geografiska spridningen över våra respondenter. 
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Det finns flera olika metoder man kan använda sig av när man vill göra ett urval ur 
populationen och eftersom att vi i vår urvalsmetod själva satte upp de kriterier för vilka 
som hade möjlighet att vara med i urvalet gjorde vi ett icke-sannolikhetsurval. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 95) Det finns också flera metoder att välja mellan då man 
gör sitt urval i ett icke-sannolikhetsurval och genom att sätta vissa kriterier på hur vi 
ville att vårt urval skulle se och därefter valde ut de personer som fanns tillgängliga för 
oss gjorde vi ett bekvämlighetsurval. (Bryman, 2011, s. 194) 
 
Våra respondenter är spridda i ålder mellan 26-68 år med en medelålder på 36,9 år. Av 
de personer som blev intervjuade var 6 av 10 män och de resterande fyra var kvinnor. 
Alla har köpt sin bostad under 2013 och samtliga har hittat sin bostad på bostadssajten 
Hemnet. Respondenterna skiljer sig åt vad gäller tidigare boendeform eftersom att 3 av 
10 aldrig tidigare har ägt en egen bostad utan bott i hyresrätter. Resterande 7 av 10 har 
tidigare ägt sin bostad i form av antingen bostadsrätt, radhus eller villa. 7 av 10 har 
flyttat inom Umeå stadsgräns och 3 av 10 har flyttat över 3 mil in till Umeå stadsgräns 
från utomliggande område. I samtliga fall är det minst två personer i hushållet och det är 
även två personer i varje hushåll som har haft den största delaktigheten i det nya 
husköpet. Från att behovet dök upp till att man anskaffat sig sin nya bostad har det gått 
mellan ett halvår till två år där de allra flesta ligger närmare två år.  

4.3	  Koppling	  mellan	  teori	  och	  intervjufrågor	  
 
I vår teoridel har vi kategoriserat de teorier vi har använt i tre kategorier. Detta har vi 
gjort för att underlätta för läsaren och därmed skapa en bättre förståelse för varför vi vill 
använda oss av de teorier vi tar upp. När vi senare valde vilka frågor vi skulle ställa i 
våra intervjuer utgick vi från de teorier och den tidigare forskning som vi har tagit upp i 
vårt teorikapitel och hade som mål att anpassa dessa teorier och forskning till 
bostadsmarknaden i Umeå. Vi delade därefter upp intervjufrågorna på ett sätt som vi 
tyckte skulle fungera bäst i en intervjusituation och underlätta förståelsen för den person 
som blev intervjuad och på så sätt få denne person att öppna sig om hur processen såg 
ut i deras fall. 
 
I vårt teorikapitel tar vi inledningsvis upp varför man köper en bostad och för att koppla 
teorin om rationella val samt Maslows behovstrappa till vår undersökning valde vi att 
fråga våra respondenter angående hur deras behov uppkom och vad anledningarna 
bakom behovet var. Vi undersökte också hur många som var delaktiga i beslutet att 
köpa och hur lång tid det tog till att köpet blev gjort från att behovet uppkom för att 
sedan ställa frågor angående hur valprocessen såg ut och vad som gjorde att andra 
alternativ föll bort. 
 
I teorikapitlet går vi sedan in på vad som påverkar vid köpet och hur själva 
köpbeslutsprocessen ser ut. Vi ville då veta hur våra respondenters tidigare boende såg 
ut och vad syftet med köpet var. Med syftet avser vi ifall de gör köpet i 
investeringssyfte eller för boende och vidare ifall de har planer på att sälja i framtiden 
och i så fall om de har satt upp en tidsperiod för innehavet. Vi ville med andra ord få 
fram vad det var som spelade roll vid köpet och vilka faktorer som fokuserades på i 
sökprocessen. Vi ville också få en tydlig bild av hur köpbeslutsprocessen i deras fall såg 
ut från det att behovet uppkom till hur det ser ut idag. 
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För att närmare gå in på hur besluten tas angående fastigheten och därmed anspela på 
prospect theory ville vi veta hur de hittade objektet och hur de tror att värdet på 
bostaden kan komma att se ut i framtiden. Vi frågade därefter ifall en värdeökning eller 
minskning skulle påverka deras beslut att sälja bostaden i framtiden. I vår intervju 
ställdes också frågor om hur de ser på priset bostaden anskaffats för och ifall de tycker 
att de har betalat i över- eller underkant för bostaden samt hur slutpriset såg ut i 
jämförelse med utgångspriset. Vi ville också veta ifall de hade en uppsatt prisgräns och 
hur stor ekonomisk prioritet bostaden har i respektive hushåll. 
 
Sista delen bland våra teorier går in på riskerna med att köpa en fastighet och vi ville 
därmed se hur respondenterna ser på dessa risker och vilka typer av risker de anser att är 
kopplade till ett fastighetsköp. För att få information angående hur risktagande 
respondenterna är ställde vi frågor ifall de håller på med andra former av investeringar 
och vad som i så fall är målet med dessa. Ifall dagens ränteläge påverkade beslutet vad 
också en av frågorna och för att få djupare förstående för hur respondenterna såg på 
riskerna med ett bostadsköp frågade vi dem också vilka de största riskerna de anser 
finnas förenade med just deras fastighetsköp. 
 

4.4	  Undersökningens	  utformning	  
 
När vi gjorde intervjuerna och samlade in data använde vi oss framförallt av öppna 
frågor. Genom att ha öppna frågor ville vi få respondenterna att med sina egna ord 
beskriva hur de upplevde bostadsköpsprocessen och därefter ställa följdfrågor för att 
kunna leda in respondenten till att ge svar på frågor som passade in i dennes unika fall 
eftersom att de olika respondenternas bostadsköp skiljde sig från varandra och därför 
kunde ge oss olika synvinklar på hur processen kan gå till. 
 
Vi delade upp undersökningen i fem kategorier för att lättare kunna kategorisera 
frågorna i förhållande till våra teorier. Inledningsvis fokuserades vår intervju på frågor 
angående själva sökprocessen och hur deras tankar såg ut innan de gjorde köpet samt 
vilka i hushållet det var som var delaktiga till beslutsprocessen och till vilken grad. 
Nästa del av intervjun fokuserades på ekonomin och därmed om de anser sig ha betalat 
ett pris jämförbart med marknadspriset och hur de resonerade inför vilket pris de var 
beredda att betala. I denna del togs också upp vilka ekonomiska mål respondenterna 
hade med köpet och hur de tror att värdet på bostaden kommer att utvecklas i framtiden. 
Vi gick därefter in på vilka risker de anser vara kopplade till bostadsköpet och ställde 
frågor med mål att ta reda på vilket förhållande de har till att ta på sig risk och göra 
riskfyllda affärer. Den fjärde frågekategorin behandlade övriga faktorer som kan ha 
påverkat dem vid köpet och dessa faktorer kan exempelvis vara praktiska eller estetiska 
skäl samt påverkan av familj och vänner. Vi avslutade vår intervju med frågor angående 
hur situationen ser ut idag och hur bostadsprisernas utveckling skulle kunna påverka 
deras framtida val att sälja eller behålla fastigheten. 
 

4.5	  Bearbetning	  av	  undersökning	  
 
Våra telefonintervjuer gjordes under två dagars tid när vi endast fokuserade på att få ut 
så mycket som möjligt utav intervjuerna som gjordes och därmed beakta att 
respondenternas svar var tillräckligt omfattande för att ge mervärde till undersökningen. 



	   30	  

När intervjuerna sedan var klara transkriberade vi dessa för att kunna se mer tydligt ifall 
vi fick svar på det vi ville undersöka och ifall dessa svar gav ny information till den 
kunskap vi redan kände att vi hade. Vi kunde ganska fort redan då se ett tydligt mönster 
bland respondenterna angående hur lättvindigt de såg på riskerna förenade med 
bostadsköpet samt att vi upptäckte att samtliga respondenter ansåg det ytterst otroligt att 
värdet skulle sjunka på deras bostad. Detta gjorde att vi medan vi transkriberade 
intervjuerna fick ny insikt i framförallt hur säkert respondenterna verkade uppleva 
bostadsköpet. 
 
Själva transkriberingen utfördes efter att alla intervjuer blivit gjorda och spelades upp 
med den inspelningsapparat som använts vid intervjutillfällena. Med hjälp av den kunde 
vi spola fram och tillbaka samt använda oss av ett långsammare tempo i uppspelningen 
för att försäkra att vi fick med allt som sades i intervjuerna. Vi transkriberade dessa 
intervjuer i Microsoft Word och kom upp till ett totalt sidnummer av 29 sidor 
transkriberat material. 

	  

4.6	  Bortfall	  
 
Vårt urval omfattades av 30 personer som hade valts ut för att, av dessa 30, kunna göra 
10 intervjuer. Vi var alltså beredda på att få ett bortfall främst för att vi såg en svårighet 
med att få privatpersoner att ställa upp på en telefonintervju där de behöver förklara hur 
de resonerande inför sitt bostadsköp och varför de har gjort vissa beslut som kan 
betraktas som privata för många. Det visade sig att vi hade gjort en relativt bra 
uppskattning eftersom att vi hade slutfört de 10 intervjuer som var vårt mål efter att ha 
ringt upp alla de 30 listade personerna. Anledningen till att vi ringde till alla de personer 
som vi ursprungligen valt ut var för att vissa av personerna inte hade tid just vid den 
tidpunkten och vi tog oss däremellan tid att ringa till de resterande i vårt urval. Det 
visade sig dock efter att kontaktat 30 personer att vi kunde få ihop en lyckad 
undersökning med 10 personer genom att återkomma till de personer som hade 
möjlighet att ställa upp på intervjun vid ett senare skede.  
 
Vi hade alltså ett individbortfall på 20 personer varav 18 personer inte ansåg sig ha tid 
eller inte ville vara med på intervjun. De resterande två personerna kunde tänka sig att 
ställe upp vid ett annat tillfälle men vid senare försök fick vi inte tag i dem. Det 
individbortfall vi hade tror vi kan bero på att personer inte vill lämna ut information 
som behandlar beslut som de själva har tagit och därmed går in på deras privata köp och 
investeringar. En annan orsak tror vi kan vara att personerna vi ringde till inte kände att 
de hade tid att ställa upp på en intervju eftersom att de vid just den tidpunkten hade en 
stressig period. Detta visade sig också kunna stämma eftersom att tre av de personer 
som vi ringde upp medgav att de kan tänka sig att ställa upp på en intervju följande 
vecka men att de inte hade tid och möjlighet före det. 
 
En annan typ av bortfall som kan uppstå är partiellt bortfall vilket innebär att 
respondenterna inte svarar på alla de frågor vi ställer. (Dahmström, 2009, s. 152) I våra 
intervjuer blev dock alla frågor besvarade och därmed hade vi inget partiellt bortfall. 
Vissa av våra frågor visade sig dock besvaras redan vid ett tidigare skede i intervjun 
eftersom att respondenten själv valde att utveckla sina svar och därmed komma in på 
svaren till frågor som vi hade tänkt ställa senare i intervjun. 
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4.7	  Metodkritik	  
 
Ett viktigt inslag i en studie är att man själv kan vara kritiska till det man gör medan 
man skriver arbetet. Att kunna ställa sig kritisk till sitt eget arbete gör att man kan öka 
trovärdigheten hos läsaren och detta är något vi har försökt göra till största möjliga grad. 
Vi är medvetna om att ett sannolikhetsurval möjligtvis skulle vara att föredra eftersom 
att det ofta ger ett resultat som ligger nära det man kan få när man undersöker hela 
populationen. (Dahmström, 2009, s. 233) Vi ansåg dock att det i vårt fall var bättre att 
göra ett bekvämlighetshetsurval (Bryman, 2011, s. 194) eftersom att vi hade vissa 
kriterier på respondenterna i form av ålder, kön och område de har köpt hus på. Detta i 
samband med det bortfall vi förväntade oss eftersom att vi gjorde telefonintervjuer 
gjorde att vi valde att för hand välja ut de personer som vi ansåg vara mest lämpade för 
att vi skulle få ett så brett urval som möjligt. Det faktum att vi bara intervjuade tio 
hushåll är också något som vi anser att kan påverka trovärdigheten i vår studie. 
Eftersom att vi ville göra ett brett urval och därmed intervjua hushåll som gjort 
skiljaktiga köp då det kommer till område, pris etc. skulle enligt oss trovärdigheten öka 
genom att också studera hushåll med liknande preferenser eftersom att ett hushåll inte 
behöver motsvara normen. Vårt urval begränsades dock till tio hushåll på grund av den 
korta tidsperiod vi hade på oss att göra studien samt att vi ansåg tio vara ett lämpligt 
antal för att få ett trovärdigt resultat även fast trovärdigheten möjligtvis skulle ha ökat 
med fler respondenter. 
 
När man gör telefonintervjuer är vi medvetna om att det finns vissa aspekter som kan 
påverka intervjun. Personerna kan känna sig stressade vid intervjutillfället och därmed 
ge mindre utförliga svar samt att miljön som personen befinner sig kan vara störande 
och därför kan svaren vara mindre genomtänkta. I vårt fall upplevde vi inte att det 
uppstod problem som påverkade studien även om i vissa fall respondenten gav antydan 
av att vara lätt stressad men tog sig ändå tid att ge omfattande svar. Vid en intervju var 
miljön som personen befann sig i rätt högljudd och vi var tvungna att repetera flera av 
frågorna men i slutändan uppstod inga missförstånd och intervjun blev lyckad. 
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5.	  RESULTAT	  
 
Vi kommer i vår resultatdel att presentera vilka resultat vi har fått ut av vår 
undersökning och uppvisa citat som angivits av respondenterna i våra intervjuer. I 
denna del har vi precis som i teoridelen delat upp resultaten i tre kategorier. Den första 
kategorin behandlar varför man köper en fastighet medan nästa kategori visar vad som 
spelar roll vid valet av fastighet och avslutningsvis tar vi upp vilka risker 
respondenterna kopplar samman med köpet.  

 
Figur 12. Kapitelöversikt resultat 

5.1	  Anledningar	  till	  bostadsköp	  
 
Här nedan kommer vi att presentera de orsaker som har nämnts till varför man har 
flyttat. För att klarast strukturera upp resultaten har vi valt presentera de anledningar 
som förekommer oftast först för att sedan presentera den näst vanligaste orsaken och så 
vidare. 
 

5.1.1	  Yta	  
 
Den absolut vanligaste anledningen till att man har känt ett behov av en ny bostad är 
utrymmesskäl. Storleken på den tidigare bostaden passar inte längre på grund av att 
storleken på familjen förändras och man behöver antingen större eller mindre utrymme 
att leva på. 
 
”Vi behövde mer rum och större yta eftersom vi har tre småbarn nu” 
 
”Tidigare bodde vi i en villa och vi tyckte det blev för stort, vi hade även en 
stor tomt med trädgård och massa gräsklippande som vi ville dra ner på” 
 
Att förändring av utrymmet var högsta prioritet anges av fem av våra respondenter och 
ytterligare två hushåll i vår studie nämner att de ville flytta till ett större boende även 
fast det inte var det som utlöste behovet av att flytta. Det var alltså bara tre hushåll som 
inte alls ville förändra sin boendeyta i samband med flytten. 
 
Även de som inte har fått tillökning eller minskning av familjens storlek nämner 
utrymmet som en faktor varför man flyttat. Antingen ser man husköpet som en 
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förberedelse för när man utökar familjen eller så upplever man att man har bott trångt 
tidigare och anser sig behöva mer utrymme. 
 

5.1.2	  Bostadens	  läge	  
 
En annan anledning som ofta nämns till att man köper en ny bostad är att man vill 
förbättra det geografiska läget. Man vill därmed komma närmare till framförallt jobb, 
skolor och fritidsaktiviteter och på så sätt få en smidigare vardag. Närhet till staden 
nämns också som en aspekt i detta sammanhang. 
 
”Vi var tvungna att flytta eftersom jag fick jobb här uppe och så och då har 
man inte så mycket val, jobba måste man ju” 
 
Det är tre av de hushåll som vi har studerat som anger att det geografiska läget hade var 
det som gjorde att de flyttade. Som citaten ovan visar har dessa hushåll olika grunder till 
varför läget av bostaden var viktigt för dem. Ett hushåll hade inget val eftersom att det 
gamla boendet var för långt beläget från jobbet för att det skulle fungera. De andra två 
hushållen såg det geografiska läget som viktigt på grund av att flytten skulle förenkla 
deras vardag. 
 
En förändring av boendeyta och det geografiska läget var alltså de två faktorer som 
enligt vår undersökning har varit de grundläggande orsakerna till flytten. Förutom dessa 
orsaker fanns det för samtliga hushåll i vår undersökning även andra orsaker som låg 
bakom det nya bostadsköpet. 
 

5.1.3	  Övriga	  faktorer	  
 
Friheten med boendet nämner vissa som en anledning till bostadsköpet. Man vill helt 
enkelt kunna göra vad man vill med bostaden vad gäller exempelvis renovering. 
Friheten visade sig vara viktigt för de två hushåll som tidigare hade bott i en hyresrätt 
och därför ansåg att det var dags att köpa en bostad för att få renovera och bestämma 
hur man vill ha det helt själv. Man vill även kunna röra sig fritt inom bostaden utan att 
ta hänsyn till eventuella grannar. Friheten att ha tillgång till en gård och kunna utnyttja 
den har också spelat in. 
 
”Nu har vi större utrymme och så äger vi den själva så man kan göra som 
man vill” 
 
Någon nämner även ekonomin som en orsak till flytten eftersom att en bättre ekonomi 
har gjort det möjligt att ha råd med det nya boendet i deras fall. I kombination med de 
tidigare nämnda anledningarna till flytten var det två av hushållen som uppgav att på 
grund av att de har förbättrat sin ekonomi har det därmed också blivit möjligt att köpa 
nytt och därmed uppfylla sina behov. 
 
För att få mer inblick i varför man har köpt en ny bostad pratade vi också med 
respondenterna om vilka de största skillnaderna var med det nya boendet jämfört med 
det tidigare boendet. Här återkommer respondenterna till att det just är ytan och friheten 
som är den vanligast förekommande skillnaden. Det denna fråga lyfte fram förutom de 
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aspekter de redan pratat om var dock att det nya boendet till skillnad från det förra av 
flera ansågs som en uppgradering i form av ett boende som de kan tänka sig att leva en 
längre tid i och därför har aspekter för framtiden tagits i beaktande med det nya 
bostadsköpet. 
 
Ser man till hur länge respondenterna har planerat att bo i sin nya bostad så svarar 
majoriteten att de har tänkt bo där länge. Tanken är att bo tills vidare eller hela livet. Ett 
hushåll medger att de bara har tänkt bo kvar i 5-6 år men de resterande av de vi har 
intervjuat har i samband med köpet inte haft en tanke på när man ska sälja. En familj 
säger att det beror på ekonomin huruvida de bor kvar eller inte och lägger till att ifall de 
får bättre ekonomi i framtiden är de beredda att sälja och flytta till något ännu bättre 
boende. 
 
Ingen av de tillfrågade har köpt sin bostad med huvudsyftet att göra någon ekonomisk 
vinst utan man har köpt sin bostad för att bo i under en längre tid. Däremot ser några det 
som självklart att man kommer att göra en vinst men menar att huvudsyftet när man 
köpte var att hitta ett passande boende. Ett hushåll som har planerat att bo kvar så länge 
som möjligt tar upp aspekten att i framtiden ha ett billigt boende och syftar därmed på 
att de har gjort ett förmånligt köp och att de kan lägga sina pengar på annat efter att 
lånet är avbetalat. Vissa säger också att det självklart vore bra om värdet på bostaden 
gick upp men eftersom att det är tänkt som ett långtidsboende så har inte den 
ekonomiska vinsten spelat störst roll vid köpet. Däremot nämner man att man inte kan 
tänka sig att gå back på sin bostadsaffär. Skulle det visa sig att värdet på bostaden skulle 
gå ner under tiden man bor där så kommer man därför inte att sälja. Om så vore fallet så 
uppger ett av hushållen att man istället kommer att försöka vänta tills ett bättre säljläge 
dyker upp och möjligtvis hyra ut bostaden under tiden. 
 
”Skulle vi inte få ut det vi vill så får vi hyra ut i andra hand och sen försöka 
igen. Vi kommer försöka att inte sälja under det pris vi har köpt för” 
 

5.2	  Faktorer	  som	  påverkar	  bostadsköp	  
 
I det tidigare kapitlet diskuterade vi varför man valde att köpa en ny bostad och i detta 
kapitel kommer vi istället att fokusera mer på vilka faktorer som beaktas när man har 
bestämt sig för att köpa en bostad och därmed har börjat sin sökprocess. Det är många 
faktorer som är avgörande när man är i färd med att köpa en bostad och i slutändan blir 
den en helhetsbedömning som avgör där flera faktorer vägs samman. Det är dock vissa 
faktorer som förekommer oftare än andra och som förefaller av större vikt. De 
viktigaste aspekterna presenteras även i denna del först och därefter de näst viktigaste 
etc. 
 

5.2.1	  Område	  
 
Det som primärt styr vid sitt bostadsköp är området var bostaden är belägen. Området 
ska geografiskt passa med det liv man lever. Det ska vara nära till ställen man uppsöker 
ofta såsom jobb, skolor, släkt, vänner, stad och butiker. Detta för att göra det enkelt och 
smidigt att ta sig till jobbet och att lösa andra vardagsmässiga rutiner på ett enkelt sätt. 
Vi kan även se att vissa ser mindre risk med att köpa bostad i områden som ligger 
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centralt eftersom att de anser att priserna inte kan gå ner lika mycket om bostaden ligger 
centralt jämfört med om den ligger i utkanten av staden. Vi kommer att diskutera 
riskfaktorer senare i resultatdelen. 
 
Man nämner även att området i sig ska uppfylla vissa krav utöver att det är geografiskt 
bra placerat. Man uttrycker här en vilja att området ska vara lugnt, barnvänligt, att det 
ska finnas tillgång till grönområden samt att det är av vikt att området har gott rykte. 
Två av våra respondenter flyttade inom samma område medan en av respondenterna 
känner till området på grund av att denne har bott där tidigare i livet men däremellan 
bott på andra ställen. De övriga hushållen i vår studie har inga egna erfarenheter av att 
bo i det område där de nu har köpt utan har gått på att området har bra rykte om sig. 
Man nämner även att man föredrar att bo på vissa ställen utan att ha någon närmare 
förklaring på varför annat än att man har en bra känsla för området i fråga. 
 
”Vi har inte haft någon relation till området varken jag eller min fru 
förutom att vi hört att det är ett bra område på så vis var det ju en 
chansning” 

5.2.2	  Pris	  
 
Vi ställde frågan om vad som respondenterna främst fokuserade på i sökprocessen och 
det visade sig att åtta av de tillfrågade främst fokuserade på i vilket område bostaden låg 
och såg därefter på priset. En kombination av ett rimligt pris på en bostad i det område 
som de fann attraktivt gjorde mycket för att de skulle påverkas att köpa. 
 
Kombinerat med att området ska vara tillfredställande så kommer priset däremot som en 
avgörande faktor i bostadsaffären. Är priset för högt så sållas bostaden bort direkt och 
man är därmed inte intresserad. Anser man att priset ligger inom vad man kan klara av 
så går man vidare och tittar på bostadens övriga egenskaper. 
 
”Först och främst tittade vi vart bostaden låg sen har ju priset alltid en 
betydelse, man kan ju inte bortse från det. I slutändan är de en 
sammantagen bedömning men läge och pris är viktigt.” 
 
De ekonomiska faktorer som respondenterna beaktar är om priset är tillfredställande 
samt hur stora de månatliga boendekostnaderna blir och om man kommer att ha råd med 
att betala dessa kostnader varje månad. Boendet prioriteras väldigt högt bland det man 
vill lägga pengar på och man anpassar i hög utsträckning sina boendekostnader efter hur 
mycket man tjänar. Majoriteten kan tänka sig att byta till ett dyrare boende om man i 
framtiden har mer pengar. 
 
I vår undersökning frågade vi ifall det nuvarande ränteläget påverkade deras köp av 
bostad och svaren var att fem av våra respondenter ansåg att det var ett bra läge att köpa 
på grund av räntan. De medgav dock att räntenivån inte var en primär faktor i deras val 
att köpa en bostad och att de därmed inte hade följt ränteutvecklingen så noga. 
 
Angående hur man har kommit fram till det pris man har kunnat betala för bostaden har 
man själv eller tillsammans med en banktjänsteman räknat fram vilken boendekostnad 
man har råd med och därefter kommit fram till hur mycket man har råd att lägga på ett 
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hus. Efter att man vet vilka kostnader man kan ta på sig har man tittat på vad husen i det 
område man är intresserad av att köpa i kostar och gör därefter en bedömning av hur 
mycket man är beredd att betala och sätter upp en prisgräns för den kommande 
bostaden. Boendeutgifterna tycks vara väldigt högt prioriterat i jämförelse med andra 
utgifter bland de vi har intervjuat. Man tycker att det är viktigt att trivas i sitt hem och 
man anser att man lägger stor del av sina pengar på boendet i jämförelse med andra 
utgifter.  
 
I vår studie tog vi upp frågan ifall uppgångar eller nedgångar i fastighetspriserna skulle 
påverka ett framtida beslut att sälja bostaden. På denna fråga var det endast tre hushåll 
som medgav att en uppgång i fastighetspriserna skulle påverka deras beslut att sälja. 
Ytterligare ett hushåll ansåg också att de skulle påverkas i samband med en 
värdeförändring av bostaden men syftade då på att ifall de kände att boendet skulle bli 
för påfrestande för deras ekonomi så skulle det i sin tur påverka beslutet att sälja 
bostaden. De övriga sju hushållen i studierna ansåg inte att fastighetsprisernas 
utveckling skulle ha en påverkan på deras beslut att sälja i framtiden. 
 

5.2.3	  Boendets	  utformning	  
 
Efter område och pris prioriterar man boendets praktiska utformning. Viktigt är att det 
passar rent storleksmässigt eftersom att det för många i vår studie är den största 
anledningen till att man överhuvudtaget söker en ny bostad. Hur planlösningen ser ut 
väger man ihop med storleken för att avgöra om bostaden kommer att motsvara det man 
kräver i form av yta och antal rum. 
 
Boendets estetiska utformning nämner man inte som det första man tittade på när man 
sökte ny bostad. Däremot verkar det vara väldigt avgörande i slutändan om övriga 
grundläggande behov är tillfredsställda såsom område, pris och praktisk utformning. 
Man nämner estetiska faktorer när man berättar om vad som gjorde att de ”föll” för just 
det huset. Många nämner här läget på tomten och tomtens utformning har gett positiva 
intryck och det har gjort att man velat bo i just det huset. 
 
”Läget och tomten var framförallt det vi fastnade för i det här huset, det är 
ett äldre hus och de som bodde här innan tyckte om trädgård och 
blommor” 
 
Hur man ser på boendets interiör och skicket på bostaden skiljer en del mellan de vi har 
intervjuat. Vissa betonar vikten av att bostaden är fräsch när de flyttar in så det inte blir 
så mycket jobb med att renovera. Andra har medvetet letat efter en bostad med sämre 
skick för att därmed kunna renovera bostaden, dels för att komma undan billigare samt 
att man tycker om att renovera och anser sig ha kompetensen att genom egna krafter 
forma bostaden som man vill. 
 
”Det är ett nytt boende som är byggt på 2000-talet och det gör ju att det 
finns en fräschhet i sig” 
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5.2.4	  Omvärlden	  
 
Det visade sig också vara viktigt att ha vänner och familj i närheten och detta var 
därmed en faktor som spelade in vid val av boende. Då vi tog upp frågan ifall det finns 
personer runtomkring som har påverkat respondenternas köp var det fyra hushåll i 
studien som ville bo nära familj samt vänner och lät dessa faktorer påverka deras köp. 
Ytterligare ett hushåll ansåg sig påverkas släktingar i den mån att släktingarna hade 
kunskap inom bostadsaffärer och därför fungerade som rådgivare vid beslutsprocessen. 
Slutligen fanns det också ett hushåll som ansåg att bankerna varit med och påverkat 
deras köpbeslut på grund av att det ekonomiska och storleken av lånet satt gränserna för 
vilken bostad de hade möjlighet att köpa. Det faktum att bankerna har varit med och 
påverkat köpbeslutet är något vi kommer att komma mer in på i följande del av 
resultatkapitlet.  
 
Vid frågan ifall det vid köpbeslutet fanns flera alternativa bostäder som valdes bort till 
fördel för den bostad de köpte var det fyra av hushållen som i slutändan valde bostaden 
framför andra möjliga alternativ. I två av fallen valdes de andra alternativen bort på 
grund av att läget var något sämre en den bostad de köpte. De två övriga hushållen 
ansåg att priset på de alternativa bostäderna blev för högt samt att ett av dessa hushåll 
ansåg att den alternativa bostaden var i sämre skick än den de köpte. De respondenter 
som i slutprocessen bara hade ett riktigt bra alternativ anser att det för tillfället inte 
fanns likvärdiga bostäder på marknaden just då som motsvarade deras krav på område, 
yta och pris. 
 

5.3	  Risk	  
 
När vi pratade med våra respondenter angående vilka risker som de såg i samband med 
sitt bostadsköp är svaren väldigt olika. Vissa nämner ekonomiska risker som att boendet 
kan bli för dyrt om räntan går upp i framtiden och att man då kan tvingas sälja. Man är 
även orolig för att priset på bostaden ska sjunka och att man står med högre lån än vad 
bostaden är värd. Dock förlitar man sig väldigt mycket på bankerna i detta avseende då 
man menar att bankerna har så bra koll på hur mycket man har råd med och hur mycket 
man har möjlighet att amortera och att bankerna inte skulle låna ut pengar om riskerna 
var för stora. 
 
”Bankerna är ju så pass hårda så om man får låna pengar kommer man att 
klara även det värsta” 
 
Andra tänker mer på risker som hänger ihop med bostadens skick och att det därmed 
dyker upp dolda fel och att det tillkommer extra utgifter i samband med renoveringar 
som man inte räknat med. Samtidigt som man nämner denna risk så menar man att 
dagens bostäder går igenom bra granskningar i samband med försäljning så att man var 
i princip säker på vad man köpte när man skrev på kontraktet. Vissa nämner att de har 
haft närstående som man har rådgjort med i samband med köpet och att dessa är folk 
som har insyn i bostadsbranschen på olika sätt. Av de hushåll vi har studerat är det fyra 
hushåll som uppger att de inte ser någon som helst risk med köpet och motiverar detta 
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med det pris de har köpt bostaden för, deras praktiska kunskaper samt den, i deras ögon, 
stabila bostadsmarknaden. 
 
De övriga sex hushållen i vår studie ser sammantaget heller inte några större risker med 
att köpa en bostad idag. Man ser det helt enkelt som en säker affär och man är relativt 
säker på att man får tillbaka de pengar man lagt ut om man tvingas sälja i framtiden. 
Man litar i hög utsträckning på bankerna och att de inte lånar ut pengar om riskerna är 
för stora och att mäklarnas besiktningar som görs är tillförlitliga. Man nämner även att 
när man köper en bostad på ett centralt läge är risken med att värdet sjunker väldigt 
liten. Man hänvisar då till den historiska utvecklingen och menar på att priserna på 
centralt belägna bostäder aldrig har minskat i värde. 
 
Att göra en ekonomisk vinst med sitt bostadsköp tror samtliga i vår studie att de skulle 
ha möjlighet att göra i framtiden. Det är dock bara tre av respondenterna som i nuläget 
har planer på att någon gång sälja bostaden och de övriga medger att de vill bo kvar tills 
de blir gamla eller resten av livet. Alla i vår studie anser sig ha betalat ett rimligt pris för 
bostaden och vidare tror de som sagt överlag att prisutvecklingen kommer att vara 
positiv i framtiden. Ett av hushållen betalade ett lägre pris för den nuvarande bostaden 
än det försäljningspris de fick för sin före detta bostad och ser därför ingen risk med 
köpet. Vissa anser också att de garanterat kommer att i alla fall få samma pris för 
bostaden som de har betalat för den. 
 
”I och med det centrala läget så är det en sorts prisgaranti. Man hoppas 
på att det inte ska sjunka åtminstone och sen om det går upp har vi inte 
tänkt på så mycket bara att det håller en stabil nivå i grunden i och med det 
centrala läget” 
 
När det kommer till hur man ser på det priset man har betalat för bostaden så visade det 
sig att man i hög utsträckning utgår från hur utgångspriset var. De som har betalat ett 
pris som motsvarade utgångspriset eller något under utgångspriset anser sig ha haft tur 
och därmed betalat under det marknadsmässiga värdet på bostaden. De som har betalat 
över utgångspris anser sig ha betalat ett pris liggande på samma nivå som 
marknadspriset. Endast en av de som vi har tillfrågat anser sig ha betalat över 
marknadspris fastän de flesta av våra respondenter har varit tvungna att gå upp från det 
ursprungliga utgångspriset. Samtliga av de hushåll som ingick i vår studie medger idag 
att de är nöjda med sitt köp och att de inte har stött på några oväntade kostnader eller 
överraskningar än så länge. 
 
Vi var också intresserade att veta ifall hushållen handlade med andra typer av 
investeringar för att därmed kunna få svar på hur benägna de är att ta på sig risk. Det var 
endast fyra av våra hushåll som handlade med andra investeringar och i samtliga fall var 
dessa investeringar i form av aktier eller fonder. Det visade sig också att de i vår studie 
som i huvudsak gjorde besluten angående investeringarna i aktier eller fonder var män. 
Dessa investeringar var också långsiktiga och målet med investeringarna var inte att 
kunna göra klipp på marknaden utan istället att få en stabil värdeökning på lång sikt. 
 
Angående investeringar i bostäder är det ingen av våra respondenter som har köpt en 
bostad endast i ett investeringssyfte. Det är dock ett av de studerade hushållen som äger 
en annan bostad i nuläget och syftet med det boendet är för att använda som ett 
sommarhus. 
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I samband med att vi diskuterade riskerna kopplade till bostadsaffärer med våra 
respondenter kunde vi anta en väldigt nonchalerande inställning till riskerna och som 
tidigare beskrivits verkar den historiska positiva trend på fastighetsmarknaden gjort att 
dagens husköpare bortser från att denna trend kan förändras eller i alla fall ser det som 
osannolikt. Riskerna anses också reduceras i och med att bankerna ’godkänner’ 
hushållens lånebegäran och i och med att bankerna är positivt inställda väljer hushållen 
att inte undersöka de framtida risker som kan uppstå vid ett köp. 
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6.	  ANALYS	  
 
Genom att använda de resultat vi har fått från vår undersökning och utgå från vår 
teoretiska referensram kommer vi i detta kapitel att undersöka och redovisa för hur och 
till vilken grad dessa hänger ihop. Vi kommer därmed att relatera våra teorier till vår 
undersökning. Vi kommer i denna del att använda oss av samma upplägg som vi gjorde 
i vårt teorikapitel. Denna del är alltså uppdelad i samma tre kategorier som 
teorikapitlet samt ta upp teorierna i samma ordning för att underlätta läsningen och 
undvika missförstånd. 

 
Figur 13. Kapitelöversikt analys 

6.1	  Anledningar	  till	  bostadsköp	  
 
I vårt teorikapitel har vi tagit upp olika motiv att köpa en fastighet och vi har då 
resonerat kring hur man kan göra en ekonomisk vinst med ett fastighetsköp och hur 
vissa personer därför köper fastigheter endast i investeringssyfte. I den undersökning vi 
har gjort visade det sig att ingen av respondenterna valde att köpa fastigheten endast för 
att ha den som en investering utan alla av de tillfrågade hade istället köpt fastigheten 
främst för att ha den som boende. För några av respondenterna fanns det ändå i 
baktanken att kunna göra en ekonomisk vinst och använda denna vinst för att i 
framtiden byta upp sig och köpa ett annat hus som för tillfället inte är möjligt att göra på 
grund av att ekonomin inte räcker till. Även om de inte hade som mål att sälja bostaden 
för tillfället medgav de att om chansen att göra en ekonomisk vinning genom att sälja 
huset i framtiden fanns så skulle de ta den. I vår studie är det ett hushåll som har satt en 
ungefärlig tidsram för hur länge de har tänkt bo i den nyköpta bostaden och i det fallet 
handlar det om 5-6 år. De övriga i vår studie vill bo kvar så länge som möjligt eller så 
har de inte satt någon bestämd tid för hur länge de kan komma att bo även fast de kan 
tänka sig eller har som mål att sälja den i framtiden. Vi förutsätter därmed att dessa köp 
är långsiktiga och vi kan tydligt se en trend i att respondenterna har starka 
förhoppningar eller känner sig säkra på att deras fastighet kommer att stiga i värde i 
framtiden. 
 
Eftersom att huvudsyftet med fastighetsköpet inte var att göra en bra ekonomisk 
investering så fanns det andra aspekter som ansågs som vitala vid köpet av fastigheten. 
Enligt köpbeslutsprocessen startar färden mot ett köpbeslut genom att ett behov uppstår. 
(Kotler & Armstrong, 2010, s. 177-178) 
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6.1.1	  Maslows	  behovstrappa	  
 
Behovet visade sig i flera av respondenters fall ha uppkommit genom att deras förra 
boende var för litet och detta behov var i följd av att familjens storlek hade ökat eller i 
framtiden planeras att öka. Flera av de personer vi hade med i vår undersökning medgav 
också att de behövde en förändring i boendeyta eftersom deras tidigare boende var för 
litet och att de nu fått möjlighet att köpa ett större boende. Intressant är också att 
beroende på vilket skede man befinner sig på i livet verkar det enligt våra respondenter 
vara så att man istället söker ett mindre boende. Detta framkom i vår studie då vi 
intervjuade ett par som nu hade kommit upp i pensionsålder och tidigare hade bott i 
villa. De ansåg att deras tidigare boende var för stort och att deras före detta tomt hade 
ställt till mer bekymmer än nöje i och med att de hade en trädgård som behövdes ta 
hand om och att det var en faktor de ville dra ner på och därför ansåg sig ha ett behov 
att flytta. De behov angående en förändrad boendeyta som har framkommit i vår studie 
kan kopplas till Maslows behovstrappa där ett steg i trappan beskrivs som att individen 
söker efter stabilitet och trygghet. Detta innebär att man söker efter faktorer som kan 
underlätta det vardagliga livet och därmed upphäva effekten av ångest. (Maslow, 1970, 
s. 39-43) 
 
Behovet av att underlätta vardagen kom även fram då åtskilliga personer i vår studie 
ansåg att de hade ett behov att köpa en ny bostad för att kunna bosätta sig på ett bättre 
geografiskt läge. Detta behov framkom genom att flera av våra respondenter ansåg sig 
behöva komma närmare deras jobb och fritidsaktiviteter men samtidigt hade flera också 
ett behov av att bo i närheten av barnens skolor. Detta tyder i sin tur på att en viktig 
aspekt är att bosätta sig på ett område där föräldrarna anser att barnen får en bra uppväxt 
genom att gå i en viss skola och skaffa sig ett umgänge som kanske är lättare att finna 
på vissa områden än andra. Enligt Maslow har dessa personer tagit sig ett steg längre 
upp i behovstrappan. Detta är eftersom att de söker gemenskap genom att komma 
närmare sina fritidsaktiviteter och strävar efter att tillhöra ett umgänge som de kan 
uppnå genom att bo på samma ställe som de personer de vill umgås med och få en 
känsla av tillhörighet samtidigt som barnen kommer in i en gemenskap med folk i 
området. (Maslow, 1970, s. 43-45) Behovet att bo centralt eller lite längre utanför 
staden beskrevs av de tillfrågade också som ett förändrat behov där de antingen känner 
att de vill röra sig fritt och ha tillgång till en gård eller komma närmare stadens puls 
vilket är en förändring från deras tidigare boende. Detta beteende kan kopplas till det 
sista steget i behovstrappan där man vill utnyttja sina resurser för att förverkliga sig 
själv och sina drömmar. (Maslow, 1970, s. 46-47) I samband med detta steg i 
behovstrappan kommer också aspekter som att göra vad man vill med sitt boende och 
renovera det som man vill ha det. En utav våra respondenter anser att behovet dök upp 
eftersom att de nu har den ekonomiska möjligheten att köpa sitt drömhus vilket inte har 
funnits möjlighet till förut och därmed uppstod ett behov att utnyttja de resurser de hade 
för att uppnå sitt mål. 
 

6.1.2	  Rationella	  val	  
 
Enligt de tidigare studier som gjorts huruvida man tjänar på att köpa sitt eget boende 
istället för att hyra visade det sig att i mindre hushåll bestående av två personer tjänade 
80 % av de undersökta på att köpa ett boende. (Bostic, 2008, s. 312) I vår undersökning 
var de 30 % som gått från att hyra till att köpa sin första bostad och de hade olika motiv 
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för detta köp. Som tidigare nämnts sågs friheten i form av att kunna renovera och ha 
möjligheten att bestämma hur boendet ska se ut som en faktor som utlöst behovet av att 
köpa men det fanns också ekonomiska aspekter som gjorde att de personer som gått från 
en hyresrätt istället köpte en bostad. Två av de tre hushåll som har köpt sin första bostad 
uppgav att de delvis köpte fastigheten för att i framtiden ha möjlighet att göra en 
ekonomisk vinst. Dessa två hushåll ansåg att deras bostad med säkerhet kommer att 
stiga i värde i framtiden på grund av dess placering men också eftersom det ena 
hushållet skulle göra en omfattande renovering som i sin tur skulle öka värdet på 
bostaden. På grund av de hyreskostnader de båda hushållen haft vid deras tidigare 
boenden ansåg de att det i längden skulle vara ett billigare alternativ att äga sin egen 
bostad. Det ena hushållet ansåg sig ha högre kostnader just nu i samband med 
renoveringen men att det i slutändan skulle bli en förtjänst medan det andra hushållet 
redan nu ansåg sig ha likvärdiga utgifter i form av amorteringar som de tidigare hade i 
form av hyresutgifter. 
 
Eftersom att huvudändamålet med köpet dock inte har varit att förbättra sin ekonomiska 
situation anser vi inte att personerna har handlat enligt teorin om rationella val vid sitt 
val av fastighetsköp. Detta är eftersom att teorin om rationella val bygger på att 
investeraren gör sina val för att maximera sin ekonomiska vinst. (Kahneman & Tversky, 
2000, 209) De har köpt sina hus på grund av att de har känt behov att ha en smidigare 
vardag där närhet till jobb prioriterades samt något som vi tyckte var tydligt i 
undersökningen var att många ville bo på ett speciellt område för att det kanske passade 
deras image men också för att de ville hitta ett område där umgänget passade dem. Vi 
kommer att komma mer in på vad som spelar roll när man köper senare i analysen men 
vi vill lyfta fram att det fanns flera sociala aspekter som gjorde att behovet att köpa 
uppstod för våra respondenter och därmed gjordes överlag inga försök av de undersökta 
personerna att handla enligt teorin om rationella val för att hitta det absolut bästa huset 
för ett investeringssyfte. Det som är intressant är dock att det visade sig att även fast 
man inte har planer på att sälja huset i framtiden hade ett av hushållen som mål att köpa 
ett hus och få det att öka i värde i framtiden. Deras behov att köpa uppkom eftersom att 
de ville ha friheten att göra huset till sitt eget och ville därför renovera allt själva. När de 
sökte efter ett hus ville de därför hitta ett billigt hus i dåligt skick och de valde i 
slutändan ett hus som respondenten kallar för det risigaste huset de kunde hitta. De 
gjorde alltså ett billigt husköp där de sedan gick in för att totalrenovera allt helt själva 
och även fast de inte har planerat att sälja huset i framtiden så var målet att ha ett billigt 
framtida boende. Vi anser att deras husköp kan kopplas till ett val som gjorts enligt 
teorin om rationella val på grund av deras målsättning att hitta ett billigt hus att jobba på 
för att få en ökning i värde. (Kahneman & Tversky, 2000, 209) Vi anser detta vara ett 
intressant perspektiv av teorin eftersom det tyder på att man inte behöver ha ett 
investeringssyfte med köpet för att handla ekonomiskt rationellt. I övrigt så är förståelse 
utifrån teorin om rationella val att respondenternas beslut inte grundas särskilt mycket 
på ekonomiskt genomtänkta strategier utan att det är andra känslor som styr valet. 
Eftersom tanken är att bo många år framöver så värdesätter man andra saker mer än att 
maximera den ekonomiska vinsten. 
 
Att ta ett köpbeslut för att uppnå framgång kan leda till en sämre affär på grund av att 
det i så fall är irrationella faktorer som påverkar köpet. (Mortgage banking, 2012, s. 
102-103) Ingen av de tillfrågade medger att de har köpt sitt hus för att genom ett ägande 
skulle kunna visa tecken på framgång. Detta är dock ett känsligt ämne vilket vi anser att 
många inte skulle medge om så var fallet. Det vi dock kan konstatera är att samtliga 
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respondenter förutom en uppger att de är nöjda med hur slutpriset såg ut vilket vi tolkar 
som att dessa inte har gjort ett dåligt köp på grund av att ambitionen att äga drev upp 
priset. En av respondenterna säger sig kanske ha betalat något i överkant och anger i 
nästa andetag att bostaden hade allt det de letade efter och därför tycker den intervjuade 
inte att de har betalat överdrivet mycket för bostaden. I detta fall tyder vi författare det 
som att det i viss mån kan vara så att de gick upp från vad de ursprungligen kunde tänka 
sig att betala på grund av att de ansåg boendet som prestigefyllt och därför gjorde ett 
sämre köp. Detta uttalande kan till viss del också styrkas eftersom att de gick från att bo 
i en hyresrätt och därför kan ha sett det som extra viktigt att hitta det ’perfekta’ boendet 
när det var dags att köpa även fast de var tvungna att betala ett högre pris än tidigare 
tänkt. 
 

6.2	  Faktorer	  som	  påverkar	  bostadsköp	  
 

6.2.1	  Konsumentbeteende	  
 
Som beskrivits i teorikapitlet kan individer påverkas av olika omvärldsfaktorer och 
dessa kan i sin tur göra att konsumenten resonerar annorlunda än vad han ursprungligen 
skulle gjort utan påverkan från omvärlden. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 177) I vår 
undersökning säger sig fyra respondenter att de inte har låtit sig påverkas av andra 
personer. De resterande sex respondenterna i vår undersökning uppger att familj, vänner 
eller banken har varit involverade i beslutet eller påverkat på annat sätt. En av 
respondenterna anser att vänner och familj påverkade vilket område som var mest 
intressant att köpa i eftersom att de vill bo nära familjen och många av de vänner som 
bodde i samma område. Ett annat hushåll har istället involverat släktingar med mer 
kunskap om fastighetsköp än vad de själva har och därför låtit dessa släktingar ge sina 
synpunkter på var de bör köpa och andra aspekter kopplade till fastighetsköpet. 
Bankerna har också varit med och påverkat i köpet på så sätt att hushållet rådgjorde med 
banken om hur de ekonomiskt sätt skulle klara av ett nytt boende och därmed valde 
boende efter hur stora lån hushållet hade råd att ta. 
 
Det finns dock aspekter som respondenterna själva kanske inte ens är medvetna om att 
de påverkar dem vid köpet. Detta är eftersom den input en köpare får från omvärlden 
går in i individens svarta låda och i sin tur påverkar deras köpbeslut. (Kotler & 
Armstrong, 2010, s. 161) Några av våra respondenter säger sig ha valt ett specifikt 
område på grund av att området har ett gott rykte. Ett gott rykte kan uppkomma från 
marknadsföring där på olika sätt området vill bygga upp sitt varumärke och på så vis ge 
området ett bättre rykte. Kotler & Armstrong, 2010, s. 161) En annan av respondenterna 
säger sig ha påverkats av att området nu har blivit väldigt attraktivt från att tidigare haft 
ett sämre rykte. Genom att marknadsföra ett område anser vi att köparna får en bra bild 
och ifall området tidigare inte har varit så populärt kan priserna vara lägre just där än i 
närliggande områden och därför får köparen känslan av att han har gjort en bra affär. 
Mäklaren har som tidigare nämnt en del i marknadsförandet eftersom att de vill sälja 
huset och därmed hör de till deras jobb att marknadsföra de objekt de säljer. 
 
Ifall köparen känner till ett visst område kan detta också leda till att beslutet påverkas. 
Familiarity bias bygger på att hjärnan snabbare kan uppfatta information som den från 
tidigare känner till. (Seiler et al., 2011, s. 5) Ifall man tidigare har bott i ett visst område 
eller flyttar inom samma område där man bodde tidigare kan detta beslut i sin tur ha 
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påverkats av att man ser detta område som högre värderat än andra samt involverat med 
mindre risk än andra områden. (Seiler et al., 2011, s. 23) I vår studie är det två hushåll 
som har flyttat till ett nytt boende inom samma område. Dessa anser sig i båda fallen ha 
påverkats av att familjen fanns nära och att den viktigaste aspekten var att hitta ett 
boende i detta område. Vidare tycker också dessa hushåll att de har betalat i underkant 
och därmed gjort en bra affär i och med att de tror att fastigheten kommer att öka i 
värde i framtiden. 
 
Majoriteten av våra respondenter har inte tidigare haft några erfarenheter av att bo i 
området där de har köpt bostad men man har hört goda rykten om området och på så sätt 
skapat en uppfattning om området i fråga. Detta kan liknas med ett flockbeteende då 
man väljer områden som andra pratar gott om. (Keown A. J, 2010, s. 404) Man räknar 
helt enkelt med att de rykten man hör och andras bedömningar stämmer. Flockbeteendet 
är även signifikativt när man gör värderingen av ett hus och tittar på vad de har sålts för 
tidigare. Då räknar man med att andra köpare har gjort en korrekt bedömning av värdet 
på bostaden. Eftersom den bedömningen är högst individuell så kan flera sådana 
bedömningar sammantaget skapa en bubbla. Utbudet av hus i Umeå idag är som sagt 
smalt och många av köparna har inga alternativ när man är i färd med att köpa en 
bostad. Detta gör att när man väl hittar en bostad som man vill köpa så är man villig att 
betala så mycket man kan för att kunna köpa. Man lägger ingen större energi på att 
tänka igenom vad bostaden egentligen är värd utan man utgår från vad man själv har råd 
med och hur omgivningens värderingar ser ut. 
 
Vidare kan ett köpbeslut påverkas av hur ens sociala klass gör att ett område blir mer 
attraktivt eftersom att likasinnade människor bor i detta område. Våra resultat visar på 
att respondenterna prioriterar området till stor del dels på grund av närheten till vänner 
och familj men också på grund av att de tänker på vilka skolor de vill att deras barn ska 
gå i och vilken typ av umgänge barnen därmed får. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att de kulturella, sociala, personliga och psykologiska 
faktorerna som ingår i den svarta lådan påverkar bostadsköpet i hög utsträckning, 
mycket mer än de faktorer som rör det ekonomiska vinnandet. Detta är intressant och 
påverkar bland annat värderingen av bostäderna eftersom olika personers svarta låda ser 
olika ut skiljer sig även värderingarna mellan varandra. 
 

6.2.2	  Köpbeslutsprocessen	  
 
När man väl bestämt sig för att köpa en ny bostad för att tillgodose sitt behov av främst 
större yta, bättre geografiskt läge och mer frihet så går personen in i nästa steg i 
köpbeslutsprocessen som är informationssökande. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 177) 
De vi har intervjuat har själva aktivt letat efter sitt nya boende eftersom man självmant 
gått in på Hemnet och hittat sin nya bostad där. Vissa har även tagit hjälp av närstående 
som har kunskap om bostadsbranschen och rådfrågat när man letat ny bostad. I takt med 
att information om nya bostäder börjar samlas in så övergår man till utvärderingsfasen. 
(Sandhusen, 2000, s. 232-233) När man utvärderar olika alternativ så visar det sig att 
man gör det utefter vilka kriterier man tycker är viktiga. Viktigast är området där 
bostaden ligger samt priset på bostaden. Därefter kommer bostadens praktiska 
utformning. Detta kan matchas med de olika utvärderingsmodeller som vi tidigare 
presenterat i teoridelen. Enligt lexiographic model rangordnas kriterier utefter hur 
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viktiga dom är där man först och främst vill uppfylla de högst rankade kriterierna. 
(Sandhusen, 2000, s. 232-234) Våra respondenters utvärderingsbeteende görs enligt 
denna modell då man har två grundläggande kriterier som man absolut vill uppfylla som 
är område och pris, därefter kommer ett antal mindre viktiga kriterier som bostadens 
praktiska och estetiska utformning. Detta innebär i förlängningen att även en bostad är 
praktiskt och estetiskt tilltalande så väljs den bort om den ligger i fel område eller om 
priset är för högt. Är området och priset tilltalande går man vidare till de lägre rankade 
kriterierna och ser om den aktuella bostaden matchar dessa och om så är fallet kan det 
leda till ett köpbeslut. 
 
Enligt prospect theory tar man investeringsbeslut som är grundat på olika jämförda 
alternativ där de med högst värde väljs. Detta förutsätter att man har olika alternativ att 
välja mellan för att kunna göra en bedömning av dess ekonomiska värde i förhållande 
till varandra. (Kahneman & Tversky, 2000, s. 18-22) Majoriteten av de vi har intervjuat 
påstår att de inte har haft flera alternativ att välja mellan i samband med bostadsköpet. 
Utbudet har varit för smalt för att skapa utrymme för att kunna ha flera alternativ när 
man köpt. Istället har de gått på visningar i förhoppning att hitta en bostad som passar 
och hittar de ett passande objekt och är överens om priset så beslutar de om att köpa. 
Enligt prospect theory väljs det alternativ som kommer att genera högst värde oavsett 
andra egenskaper. (Kahneman & Tversky, 2000, s. 18-22) Tittar man på hur våra 
respondenter valt sina bostadsköp så har man inte huvudsakligen tagit sina beslut med 
bakgrund av hur mycket köpet kommer generera rent ekonomiskt då området och dess 
egenskaper är viktigare. Vissa har ekonomiska avsikter i form av att man säger sig 
kunna bo billigare när man äger bostaden själv till skillnad från när man hyrde och vissa 
nämner att de genom att renovera bostaden kommer få billigare boende i framtiden, 
men att göra någon ekonomisk vinst genom att köpa och sälja inom en snar framtid har 
inte varit aktuellt. Vissa säger också att de har förhoppningar om att bostaden ska öka i 
värde men att det inte var syftet med köpet. De har helt enkelt köpt bostaden för att bo i 
under en längre tid och då har de värderat andra kriterier högre såsom att området ska 
vara lugnt, barnvänligt och att det ska finnas grönområden. 
 
Respondenterna nämner att priset självklart spelar in och då tänker de på vad 
boendekostnaden kommer att bli varje månad och om inkomsterna man har kommer att 
täcka dessa. De har även i samband med köpet jämfört priset med andra likande 
bostäder för att skapa sig en uppfattning om värdet på den köpta bostaden. Utefter detta 
har de bestämt sig för hur mycket de varit beredda att betala för bostaden. Ska man 
handla enligt the economic man så ska djupare kalkyleringar göras och man ska bara 
väga in sådant som genererar ekonomisk vinst för individen i fråga, övriga värderingar 
är inte intressanta. (Eklund, 2007, s. 44-45) De bostadsköpare vi har varit i kontakt med 
visar få likheter med den ekonomiska människan då de icke ekonomiska faktorerna får 
ta stor plats när man är i färd med att köpa en ny bostad. Samtliga av våra respondenter 
medger att priset spelar roll vid köpet av en fastighet men ingen av de som var med i vår 
undersökning nämner priset som den främsta faktorn som påverkar vid ett köp. 
Respondenterna väljer istället att först och främst välja boende efter område och hur 
stort boendet är. De lägger dock till att ifall kriterierna om område och yta uppnåtts men 
priset är för högt så kommer det alternativet att väljas bort. Därmed kan vi se att priset 
har den slutgiltiga påverkan på ifall det i slutändan blir ett köp eller inte. De nämner 
dock att de anpassar sin prisnivå efter var boendet är beläget samt husets estetiska sidor. 
De börjar därmed med att bekanta sig med i vilken prisklass bostäder i ett visst område 
ligger på för att bestämma hur mycket de kan tänka sig och har möjlighet att betala för 
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bostaden. 
 

6.3	  Risk	  
 
Det har visat sig att de tillfrågade i vår studie ser på risk på väldigt olika sätt. Vi har dels 
de som beaktar den ekonomiska risken med köpet och därmed ser bostadsprisernas 
svängningar och en högre ränta som möjliga risker men som tidigare nämnt anser sig 
personerna i vår studie tro att värdet kommer att stiga på deras bostäder. 
Fortsättningsvis har vi personer i vår undersökning som inte alls ser den ekonomiska 
omvärlden som en risk utan istället anser att risken ligger i ifall bostaden visar sig ha 
brister som de i nuläget inte vet om och i så fall skulle innebära utgifter i form av 
renoveringar och egna ansträngningar. Slutligen finns det oroväckande många personer 
i vår studie som anser att det inte finns någon risk överhuvudtaget och de motiverar 
detta med att de anser att de har köpt fastigheten förmånligt och tror att värdet på 
fastigheten kommer att öka. En av respondenterna säger sig också ha fått mer för sitt 
gamla boende än vad de betalade för det nya och därför ser risken som obefintlig 
eftersom att de ekonomiskt sett klarade av den gamla bostaden. 
 

6.3.1	  Modern	  portföljteori	  
 
I teorikapitlet delade vi upp riskerna förknippade med fastighetsköpet i systematisk och 
osystematisk risk (Penny P.E., 1982, s. 80) vilket vi med vår studie har sett att flera av 
respondenterna själva också ser som möjliga risker. Det intressanta med vår studie 
angående dessa riskuppdelningar är att våra respondenter anser att det finns en 
systematisk eller en osystematisk risk kopplad till deras köp. Ingen av de tillfrågade 
bedömer alltså att båda typerna av risk skulle vara förenade till deras fastighetsköp. 
Även fast vissa respondenter visar att de är medvetna om att det skulle kunna finnas 
båda typerna av risk anser de att i deras fall har de antingen köpt fastigheten till ett så 
bra pris eller har köpt en så ny fastighet så de tror att den osystematiska risken inte 
existerar i deras fall. En respondent anser också att de har tillräcklig kunskap inom 
området för att kunna bedöma att fastigheten är i ett sådant skick att de kan frångå 
oväntade reparationer och dylikt och därmed undvika den osystematiska risken. 
 
I vår undersökning visade det sig att den systematiska risken är något de flesta är 
medvetna om men inte ser som en speciellt stor risk av flera anledningar. En del av de 
som ingick i vår studie ser till och med denna risk som obefintlig. Anledningen till att 
de känner sig så säkra visade sig vara på grund av att de kände ett stort förtroende för 
bankerna. I samband med köpet har de tagit lån och eftersom dessa lån har blivit 
förmedlade av bankerna ser en betydlig andel av de tillfrågade det som att deras 
investering i stort sätt är säker på grund av att de inte tror att de skulle få ett lån om 
bankerna såg en risk med investeringen. Några av våra respondenter ansåg sig också ha 
köpt vid ett bra tillfälle då räntorna är låga och därför betraktade risken som väldigt låg. 
De svarade vidare också att de hade hört att räntorna låg på en bra nivå och att det 
därför skulle vara ett bra köpläge men visade inga tecken på att det hade gjort någon 
större undersökning angående hur räntorna kan komma att förändras i framtiden. 
 
Detta beteende är typiskt för teorin om flockbeteende eftersom att de tar exempel av 
andras beteende och tror att andras val är baserat på kunskap. (Keown A. J, 2010, s. 
404) I vår studie kan detta beteende karakteriseras av hur respondenterna har valt att 
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köpa nyligen även fastän deras behov inte var som starkast vid köpbeslutet utan de såg 
ett framtida behov exempelvis i form av familjeökning. De förmodar att det är smartare 
att göra köpet vid en tidigare tidpunkt på grund av andra gjorde det och de ignorerar 
därefter sina egna resonemang för att istället ansluta till massan. 
 
Eftersom ingen av de som var med i vår undersökning har gjort flera fastighetsinköp i 
nuläget och därmed haft som mål diversifiera bort en del av risken genom att köpa olika 
typer av bostäder (Penny P.E., 1982, s. 80) har de dessutom all risk samlat på ett ställe 
vilket faller sig ganska naturligt eftersom att bostadsköpen främst inte är gjorda i 
investeringssyfte. Det är dock ganska tydligt i vår studie att respondenterna inte har 
beaktat en hög grad av risk kopplat till sina köp och därför har de heller inte reflekterat 
över att de borde sprida sina risker. Personerna i vår studie hade alla hittat sina bostäder 
på Hemnet och såg inga större svårigheter med processen att hitta en bostad vilket kan 
leda till att de ser det som en relativt enkel process att köpa och sälja fastigheter och 
därmed anse risken som även lägre eftersom att deras tillgång ses som lätt att sälja och 
därmed likvid. 
 

6.3.2	  Riskaversionsteorin	  
 
I vår studie tillfrågades respondenterna ifall de handlar med andra typer av investeringar 
och fick svaren att det förekom i 40 % av hushållen men det visade sig endast vara 
männen i hushållet som handlade med antingen aktier eller fonder och dessa 
investeringar gjordes på lång sikt. I valet av att investera i en bostad var det i alla av 
våra hushåll ett gemensamt beslut där en man och en kvinna hade lika stor del i beslutet 
att köpa. Det var endast i ett av de studerade hushållen där det framkom att kvinnan 
hade haft något mer att säga till om än mannen i beslutsprocessen. För att bestämma 
vilken grad av risk våra respondenter är villiga att ta är vår bedömning att näst intill 
samtliga hushåll ligger närmast den riskneutrala investeraren, (Borgonovo, E; Peccati, 
L, 2009, 236-237) oberoende vilket kön de har, eftersom att de tycker att de har betalat 
ett bra pris för fastigheten och tror att värdet kommer att stiga i framtiden och har därför 
fokuserat betydligt mer på avkastningen än på risken. För att expandera denna teori 
skulle vi vilja tillägga att våra respondenter i flera fall till och med är riskignorerande 
eftersom de är såpass säkra på en värdeökning på bostaden och helt ignorerar det 
faktum att det faktiskt finns en systematisk risk samt en osystematisk risk oberoende av 
hur ny fastigheten är eller hur händig man själv är. 
 
Vid intervjutillfället ansåg alla känna sig nöjda med det köp de har gjort och ingen 
upplevde någon typ av ånger. Alla har dock köpt sina bostäder inom detta år och 
värdeförändringar på bostaden eller övriga ekonomiska utvecklingar har därför inte 
uppkommit på denna korta tid. Vi anser därför att det skulle vara mer intressant att 
undersöka ånger i samband med köpet efter ett par år då respondenterna har hunnit bo i 
bostaden en lite längre tid och förändringar i det ekonomiska läget hunnit ske. 
 

6.3.3	  Prospect	  theory	  
 
Vid frågan ifall förändringar i värdet på bostaden i framtiden skulle kunna påverka ett 
beslut av att sälja fastigheten visade det sig att i de flesta fallen skulle ett stigande värde 
göra att man väljer att sälja men det intresseväckande är att ingen av våra respondenter 
skulle sälja vid ett sjunkande värde. Detta talar emot hur prospect teorin fastslår att man 
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bör agera vid investeringar. (Kahneman & Tversky, 2000, s. 18-22) En av de tillfrågade 
i vår studie ansåg att de aldrig skulle sälja till ett lägre pris än det de köpte fastigheten 
för även fast de i nuläget vet att de vill sälja i framtiden och tror sig bo kvar 5-6 år. De 
menar att ifall de inte skulle få samma eller högre pris för fastigheten då de vill flytta 
kommer de att hyra ut den och istället invänta en värdeökning. Ett annat hushåll i vår 
studie anser att vid ett framtida försäljningstillfälle skulle rätt läge väntas in för att i så 
fall göra en vinst med försäljningen. Det verkar återigen som att personerna vår studie 
anser sig ha införskaffat fastigheten till ett värde som i längden kommer att stiga och 
därför ser det som obefintligt att i framtiden gå back på investeringen. 
 
Samtliga respondenter ställer sig särdeles säkra till att göra en vinst eller att i alla fall 
lyckas undvika en förlust, i samband med att några av respondenterna även inväntar en 
bättre ekonomi för att kunna uppgradera sitt boende i framtiden. Med denna grund gör 
vi bedömningen att de fokuserar för blint på dagens priser och det nominella värdet i 
fastigheten och inte beaktar framtida inflation och att deras utgifter också kommer att 
stiga i framtiden. Även om de skulle få ut ett högre pris av fastigheten kommer 
inflationen att göra att övriga priser också de har stigit. Det har visat sig vara vanligt att 
penningillusion förekommer vid investeringar och detta är något som är viktigt att 
beakta om som kan leda till dåliga investeringar och i slutändan förluster. (Kahneman & 
Tversky, 2000, s. 335) Förlusterna är många också omedvetna om att de gör på grund 
av att de inte är tillräckligt pålästa och därför inte beaktar att övriga priser även har 
stigit i takt med deras fastigheter har stigit i värde.  
 
Avslutningsvis i analysen av vår studie kan vi fastställa att våra respondenter har en 
väldigt avslappnad syn på vad ett fastighetsköp innebär och vilka risker som hör 
samman med detta köp. Vår studie tyder på att fastighetsköpet näst intill ses på som 
vilket annat köp som helst fastän det är ett köp som för många innebär den största 
investeringen de någonsin kommer att göra samt att personerna inte heller tenderar att 
tro att deras fastighet någonsin kommer att ha brister i form av oönskade eller 
slitageskador som kan bli väldigt kostsamma. Alla verkar leva i tron om att de har köpt 
fastigheten i ett så pass bra ekonomiskt läge och fått en fastighet som är i toppskick och 
därmed reducerat risken. 
 
Personerna verkar också förmoda att de är befriade från den systematiska risken 
eftersom att de har fått ett bostadslån beviljat av bankerna och detta har gjort att 
personerna känner att bankerna har kontrollerat att det inte finns någon risk med köpet. 
Detta kan jämföras med teorin om moralisk risk (Howells & Bain, 2008, s. 58) eftersom 
att det verkar som att personerna ser lånet som en befrielse där de inte behöver tänka på 
hur den övriga ekonomin och bostadsprisutvecklingen ser ut på grund av att de är 
’försäkrade’ av bankerna som har gett dem ett lån och därmed en tumme upp som tolkas 
som att allt är i ordning.  
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7.	  SLUTSATS	  
 
Baserat på den analys vi har gjort och de resultat som framkommit från vår 
undersökning kommer vi i detta kapitel att redogöra för vilka slutsatser som vi har 
kommit fram till och våra egna reflektioner som vi anser relevanta för denna studie. Vi 
kommer även att ge förslag på fortsatta studier i ämnet. 

 
Figur 14. Kapitelöversikt slutsats 
 
Grunden till varför man köper en ny bostad är framförallt för att man vill att bostaden 
ska passa bättre rent storleksmässigt. De flesta vi har intervjuat har ansett att de varit i 
behov av en större bostad antingen på grund av att familjen har vuxit eller att man 
planerar att familjen ska växa. De vi även har sett är att man skaffar boende som 
matchar de ekonomiska förutsättningar man har och ifall dessa ekonomiska 
förutsättningar förändras så är man beredd att förändra boendet. Man prioriterar boendet 
så högt att om man får bättre ekonomi så vill man förbättra boendet även om man inte 
nödvändigtvis behöver det. Det geografiska läget är också en faktor som förklarar varför 
man köper en ny bostad. Det kan vara så enkelt att man fått ett nytt jobb och behöver 
komma närmare det för att slippa pendla eller att komma närmare stad, affärer och 
skolor för att göra vardagen enklare.  
 
Det finns även mer indirekta faktorer som ligger bakom valet av geografiskt läge som 
spelar in när man väl bestämt sig för att flytta. Man vill att området ska ha ett bra rykte 
och att det ska vara lugnt och barnvänligt. Hur man bedömer om ett område uppfyller 
dessa kriterier styrs väldigt individuellt utefter sina egna värderingar. Vi kan se att 
ryktet spelar stor roll och att man tyr sig till områden med bra rykte trots att man själv 
inte har några erfarenheter av området. Detta är ett flockbeteende som kan påverka 
priser i ett specifikt område på olika sätt där priserna pressas upp i områden med gott 
rykte och vice versa.  
 
Utöver området så är priset en faktor som spelar in när man köper en ny bostad. 
Viktigast med priset är att man kommer kunna betala de månatliga utgifterna som lånet 
och driftkostnaderna innebär samt att priset matchar liknande fastigheter. Man är 
således inte särskilt ekonomiskt rationell när man köper en ny bostad utan man 
säkerställer att man kommer att ha råd med sina boendekostnader och att priset ligger 
ungefär som andra liknade bostäder därefter fokuserar man på andra faktorer som inte är 
ekonomiskt relaterade. Det faktum att man litar på att priserna på liknande bostäder är 
det pris som bör betalas förstärker det flockbeteende som vi ser på bostadsmarknaden. 
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Denna typ av värdering är inte helt utan risk eftersom man oftast inte vet vad andra har 
vägt in i sin värdering. Eftersom att flockbeteendet baserar sig på att man följer andras 
beteende (Keown A. J, 2010, s. 404) kan detta vara en riskfylld strategi och leda till att 
priserna höjs till en orealistisk nivå och därmed skapa en risk för en bostadsbubbla.  
 
En annan viktig aspekt som spelat in när man köpt ny bostad är friheten. Detta kan 
innebära olika saker för olika individer. Vissa betonar friheten i samband med att ha en 
egen tomt att kunna gå ut på när man vill utan att störas av grannar. Man nämner även 
att man kan göra vad man vill när man vill utan att behöva ta hänsyn till sina grannar. 
Frihet för många är även att kunna forma bostaden som man vill genom olika om- eller 
tillbyggnader. Att vissa köper för att renovera gör att vikten av skicket på bostaden 
skiljer sig mycket mellan olika köpare. För de som planerar att renovera spelar skicket 
på bostaden mindre roll än för de som inte har planerat framtida renoveringar.  
 
Om de grundläggande kraven på bostaden är uppfyllda så är det de mindre detaljerna 
som hänger ihop med bostadens estetiska utformning vara det som gör att man “faller” 
för bostaden och verkligen bestämmer sig för att köpa den. Det kan exempelvis vara 
detaljer rörande tomten eller planlösningen. 
 
De risker man ser med att köpa bostad idag är väldigt varierande från köpare till köpare 
men sammantaget så ses bostadsköpet som en relativt riskfri investering. Man nämner 
ekonomiska faktorer som att räntan kan gå upp och göra boendet dyrare men samtidigt 
litar man på bankens bedömningar och anser att om man fått låna pengar av banken så 
har de bedömt det som en säker affär. Man nämner även att det kan finnas risker med att 
köpa ett begagnat hus och att det kan finnas dolda fel. Dock litar man mycket på de 
besiktningar som görs och som ofta tillhandahålls av mäklarna så i slutändan ser man 
ingen större risk med köpet. Att man litar på banker och mäklare i hög utsträckning kan 
vara ett problem eftersom dessa å sin sida har ett vinstsyfte. Bankerna vill låna ut 
pengar och tjäna ränta och mäklarna vill sälja hus för att få provision.  
 
Bostadsköparna i Umeå köper sin bostad med lång tidshorisont och ser sig själva bo 
kvar i bostaden under många år framöver. Man ser även ljust på utvecklingen av 
bostadspriser under de kommande åren och tror att de kommer att utvecklas på samma 
sätt som de har gjort de senaste åren. Det kan i förlängningen vara problematiskt att 
man ser en bostadsaffär som en affär som inte kan misslyckas i kombination med att 
man prioriterar sina boendekostnader högt i jämförelse med andra kostnader och 
anpassar bostaden efter hur ekonomin ser ut. Om bristen på bostäder lättar och om 
räntorna stiger, vilket kanske bara är en tidsfråga, kan det vara så att bostadspriserna 
drabbas negativt och följden kan bli att bostadsköpare står med högre lån än vad 
bostaden är värd. Detta är i sig inget problem så länge man har planerat att bo kvar i 
bostaden länge, vilket är fallet för våra respondenter, och att man har råd att betala sina 
utgifter.  Däremot blir det ett problem om man tvingas flytta efter att värdet på bostaden 
har sjunkit och man står med lån som överstiger värdet på bostaden. Det är viktigt att 
tänka till en extra gång som bostadsköpare så att man minimerar risken för att hamna i 
en sådan situation.  
 
Som vi tidigare beskrev i vår problembakgrund var sjunkande bostadspriser i samband 
med en hög belåningsgrad en faktor som låg till grund för finanskrisen i början av 90-
talet. På grund av den kraftiga ökningen i fastighetspriser i Sverige de senaste 15 åren 
har det därför igen blivit prat om att en bostadsbubbla kan vara på väg. I vår studie ser 
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vi en fara med att befolkningen inte verkar förstå vilka risker det finns med att köpa 
bostad samt att de blint litar på att värdet kommer att fortsätta öka på deras boende. I 
samband med att en stor del också litar på att bankerna bara ger lån ifall husköparna 
med säkerhet ska klara av att betala dessa lån. Detta oberoende av vad som händer med 
världsekonomin gör att de som är i färd att köpa en fastighet belånar sig till en så stor 
grad som banken tillåter och följderna av sjunkande fastighetspriser skulle därmed 
kunna bli stora. Ifall räntorna också går upp och det ekonomiska läget försämras vilket i 
sin tur också kan leda till en sämre ekonomi hos hushållen kan det leda till förödande 
konsekvenser. Vi tror med vår undersökning som grund att många skulle få stora 
problem med att klara av att upprätthålla sina amorteringar till bankerna samt klara av 
sin egen ekonomi ifall detta skedde. Sannolikheten att vi får en bostadsbubbla kan också 
ha att göra med andra aspekter och som vi även tidigare beskrev anser riksbanken att 
läget är under kontroll och att de stigande fastighetspriserna beror på en god ekonomi 
och en låg andel nybyggnationer. Huruvida detta stämmer är inget vi har fokuserat på i 
vår studie, men med de resultat vi har fått angående hur konsumenter resonerar då det 
kommer till risk i samband med bostadsköp och att ställa sig kritisk till bankerna, anser 
vi att det kan finnas fog för att tillta försiktighet och därmed upplysa allmänheten om 
vilka risker som kan uppstå istället för att tona ner dessa. 
 
Enligt vår bedömning av bostadsmarknaden och med hänsyn av vår studie finns det 
anledning till att beakta dels den systematiska risken men också den osystematiska 
risken vid köp av en bostad. Att bostadsköpare prioriterar faktorer som område och yta 
men inte lägger större vikt vid de risker som kan uppstå är enligt oss författare 
oroväckande. Bostadsköpare borde i vår mening vara bättre informerade om riskerna 
och inte bara lita på att marknaden kommer att se ut som den har gjort de senaste åren. 
Bankerna ska fungera som rådgivare men med de resultat vi har samlat in påverkar 
bankerna i en så hög grad bostadsköpet så att man nästan kan påstå att de bestämmer 
mer än ger råd. Detta har blivit en följd av att privatpersonerna ser bankerna som en 
instans som godkänner ifall bostadsköpet är riskfyllt eller inte och i sin tur litar 
bostadsköparna på att bankens bedömning alltid är den riktiga. Eftersom att boendet har 
en så hög ekonomisk prioritet bland de som har ingått i vår studie så skulle en 
bostadsbubbla ha en stor påverkan på hushållens framtida ekonomi och enligt oss måste 
därför riskerna uppmärksammas i en bostadsmarknad som inte är riskfri. 
 

7.1	  Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  och	  rekommendationer	  
 
Grunden till att vi startade upp detta arbete är de stigande priserna på bostäder i Umeå 
och vi anser att vidare forskning kring prisutvecklingen i staden skulle vara på sin plats. 
Vi har begränsat oss till att bara titta på de som har köpt sin bostad inom Umeå stad och 
det skulle naturligtvis vara intressant att undersöka om resultatet skulle bli annorlunda 
om man undersökte de som köpt hus i ytterkanterna av staden samt ännu längre ut på 
landsbygden.  Vidare skulle det vara av värde att studera de som har ett behov av att 
flytta men som inte valt att köpa ett nytt boende för att få ett annat perspektiv på 
studien. Ett ytterligare perspektiv på vår studie skulle kunna fås genom att intervjua 
mäklare och banker och därmed få en jämförelse på hur de anser att bostadsköpare 
beaktar olika faktorer vid sina köpbeslut. 
 
Man skulle även kunna tänka sig att studera varför man prioriterar sitt boende så högt 
och titta mer exakt på hur mycket pengar hushållen lägger på sitt boende och vidare om 
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det finns skillnader mellan olika samhällsklasser. Vi tycker även att det finns ett 
problem med att husköpare idag lägger för mycket tillit på banker och besiktningsmän i 
samband med sina husköp och att för belysa det problemet närmare skulle det vara 
intressant att låta tilliten till bankerna utgöra en forskningsansats.  
 
När man går till banken och handlar med andra investeringar får man skriva på ett 
formulär om att man är införstådd med de risker som finns i samband med dessa 
investeringar. Man måste visa på att man är medveten om att värdet på aktier och fonder 
kan gå ner och att man accepterar detta. En rekommendation som vi har är att prova ett 
liknande koncept på bostadsaffärer. Vi tror att detta skulle hjälpa till att medvetandegöra 
att det faktiskt finns risker på bostadsmarknaden och att starta en tankeprocess hos 
bostadsköpare hur man minimerar dessa risker. På detta sätt är man mer förberedd och 
införstådd med riskerna i en bostadsäffär. 
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8.	  SANNINGSKRITERIER	  
 
I detta kapitel går vi igenom kriterier som berör kvalitéten på vår undersökning. Vi 
redogör för begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. 
Detta för att öka läsaren lättare ska kunna sätta sig in i vår studie och underlätta en 
kritisk granskning. 

 
Figur 15. Kapitelöversikt sanningskriterier 
 
Det finns tre viktiga kriterier för bedömning av kvalitén på samhällsvetenskapliga 
undersökningar och dessa är reliabilitet, validitet och replikation. Reliabilitet handlar 
om hur tillförlitligt resultatet är om resultatet är stabilt även om man skulle göra om 
samma undersökning en gång till. Validiteten avser om man verkligen mäter det man 
vill mäta och replikation innefattar att undersökningen ska kunna replikeras det vill säga 
vara möjlig att upprepas (Bryman, 2011, 49-51) När det gäller en, som i vårt fall, 
kvalitativ forskning är relevansen av dessa begrepp mer omdiskuterade eftersom man i 
kvalitativa studier fokuserar mindre på mätning och mer på förståelse. (Björklund & 
Paulsson, 2012, s. 65) Vi har utefter detta valt att dela upp vårt kapitel om 
sanningskriterier i trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet för att 
bättre matcha vår undersökning. Inom denna uppdelning kan man fortfarande spåra 
reliabilitet, validitet och replikation så vi har på intet sätt åsidosatt dessa delar fokus. 
 

8.1	  Trovärdighet	  
 
Trovärdighet bygger i kvalitativ forskning på att man har följt de forskningsregler som 
finns och att forskaren har tolkat svaren som kommer från respondenterna på ett korrekt 
sätt. (Bryman, 2012, s. 354-355) Vi har använt oss av en frågemall med fem kategorier 
av frågor när vi har genomfört intervjuerna och försökt följa den i största möjliga 
utsträckning. Eftersom denna mall var uppdelad efter kategorier har vi kunnat ställa 
följdfrågor när vi har upplevt att svaren varit för tunna. Vi har även ställt olika former 
av frågor som är kopplade till samma teori och ämnesområde för att säkerställa kvalitén 
på svaren. När vi genomförde intervjuerna var vi noga med att låta respondenterna tala 
till punkt vid varje fråga utan att avbryta för snabbt eller påverka den svarande att svara 
på ett visst sätt. Vi delade upp intervjuerna mellan oss så att båda fick göra lika många 
intervjuer. Detta är en form av triangulering som stärker giltigheten i en kvalitativ 
studie. (Johansson Lindfors, 1993, s. 166) 
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8.2	  Överförbarhet	  
 
En studies överförbarhet innebär möjligheten att använda resultatet på en annan 
situation än den studerade. Enligt Bryman kan detta vara vanskligt när man håller på 
med kvalitativ forskning eftersom antalet intervjuer inte är så många. (Bryman & Bell, 
2011 s. 307) De åsikter och resonemang som har kommit fram i vår studie är väldigt 
beroende på vilka som varit respondenter. Varje respondents svar har fått stort utrymme 
i studien och därför kan det vara riskabelt att generalisera utifrån vårt resultat. Lindfors 
menar att den införskaffade kunskapen i kvalitativ forskning framförallt bör användas 
som ett synsätt eller tankesätt i olika situationer som kan vara till gagn för ökad 
förståelse av den verklighet man befinner sig i. (Johansson Lindfors, 1993, s. 47) 
Således kan vårt resultat användas som hjälpmedel att förstå andra fenomen inom 
forskningen. 
 

8.3	  Pålitlighet	  
 
Vi har genom att försöka beskriva vårt tillvägagångssätt så utförligt som möjligt för att 
öka pålitligheten i vår studie. Enligt Bryman och Bell ligger pålitligheten nära 
reliabilitetsbegreppet och uppnås genom att man som forskare antar ett granskande 
synsätt och genom att redovisa en fullständig bild av forskningsprocessen. (Bryman & 
Bell, 2011 s. 307) På så sätt vet läsaren hur man kommit fram till de resultat vi har fått 
och kan lättare sätta sig in i studien. För att säkerställa pålitligheten än mer har vi 
redovisat vår intervjumall under bilagor i detta arbete. Via vår handledare har vi bollat 
frågor och funderingar och vår handledare har även läst igenom vårt arbete under tidens 
gång. Även detta arbetssätt stärker pålitligheten eftersom man får fler synvinklar på de 
val vi har gjort. 
 

8.4	  Konfirmerbarhet	  
	  
Konfirmerbarhet i en kvalitativ studie handlar om att man som forskare inte låter 
personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna i en studie. (Bryman & Bell, 
2011 s. 308) Vi har strävat efter att ha detta i bakhuvudet under arbetets gång och 
verkligen göra alla ställningstaganden med bakgrund i teori och fakta. För att ge ett 
exempel angående detta så ser vi personligen mer risker med bostadsmarknaden än våra 
respondenter gör. Vår syn på riskerna är dock baserade av historiska fakta och teorier 
vilket gör att konfirmerbarheten i studien fortfarande bibehålls. 
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BILAGA 1  
 
INTERVJUGUIDE 
 
Inledande frågor 
 

• Hur många bor i hushållet? 
• Hur många var delaktiga i beslutet att köpa bostad? 
• Var av dessa personer alla lika delaktiga eller var det någon som var 

med delaktig än den andra? 
• Hur såg ert tidigare boende ut? 
• Hur lång ifrån ert nuvarande boende var det tidigare boendet 

beläget? 
• Hyrde ni eller ägde ni det tidigare boendet? 

o Ifall hyrde – Varför valde ni att köpa en bostad? 
o Ifall ägde – Varför sålde ni ert tidigare boende? 

• Äger ni andra bostäder för tillfället? 
• Hur många bostäder har ni tidigare ägt? 
• Vad är de främsta anledningarna till ert nya bostadsköp? 
• När dök behovet om att köpa en bostad upp? 
• Hur hittade ni bostaden? 
• Vad fokuserades på i sökprocessen? 
• Vad gjorde att ni fastnade för just den bostad som ni köpte? 
• Hur lång tid tog det från att behovet dök upp till att ni köpte? 
• Hade ni andra alternativa objekt?  

o Varför valdes dessa i så fall bort? 
• Ungefär hur länge planerar ni att bo kvar i den nya bostaden? 
 

Ekonomi 
 

• Anser ni att ni har betalat ett pris som motsvarar marknadspriset? 
o Om inte – Pris i överkant eller underkant? 

• Anser ni att ni ekonomiskt prioriterar boendet högt i jämförelse med 
andra utgifter? 

o Varför prioriterar ni som ni gör? 
• Hur såg slutpriset på bostaden ut i jämförelse med utgångspriset? 
• Hade ni en uppsatt prisgräns innan köpet? 

o Höll ni i så fall denna gräns? 
• Har det tillkommit bostadsrelaterade utgifter efter köpet? 
• Hur tror ni att priset på er bostad kommer att utvecklas i framtiden? 
• Fanns det någon tanke att göra en ekonomisk vinst med 
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bostadsköpet? 
• Påverkade ränteläget ert beslut om att köpa? 

 
Risk 
 

• Ser ni bostadsköpet som ett köp kopplat med risk? 
• Vilka är i så fall riskerna med köpet enligt er? 
• Handlar ni med andra investeringar 

o Vad är målet med dessa investeringar? – Lång eller kort sikt? 
 
Övriga faktorer 
 

• Varför valde ni att bosätta er i det utvalda området? 
• Anser ni att bostadens praktiska eller estetiska egenskaper är viktiga? 
• Finns det andra personer som har påverkat ert köp? 

 
Avslutande frågor 
 

• Är ni nöjda med köpet idag? 
• Finns det planer på att sälja bostaden i framtiden? 
• Skulle upp- eller nedgångar av bostadspriserna påverka ert beslut att 

sälja i framtiden? 
• Vilka är de största skillnaderna på det förra boendet jämfört med det 

nuvarande boendet? 
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