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Sammanfattning 

Bostadsrättspriser är under ständig diskussion inte minst i Stockholm där 
priserna kan vara dubbelt så höga jämfört med övriga Sverige. Olika faktorer ses 
kunna påverka prisbilden på bostadsrätter, vissa mer intuitivt än andra, 
samtidigt som till synes liknande bostadsrätter i ett område prismässigt sett kan 
variera. Detta väcker frågor kring vad det är som påverkar bostadsrättspriser 
och vilka faktorer som har störst inflytande på prisbilden. Frågeställningarna har 
lett till studiens syfte: att genom en tvärsnittsstudie, analysera vilka 
bakomliggande faktorer som ligger till grund för prisbildningen på 
bostadsrättsmarknaden i centrala Stockholm. 

Tvärsnittsstudien baseras på insamlade empiriska observationer av sålda 
bostadsrätter i centrala Stockholm (Kungsholmen, Södermalm, Östermalm samt 
Vasastan/Norrmalm) under perioden mars till och med maj år 2012. Utifrån 
hedonisk pristeori, där priset implicit avslöjar konsumentens preferenser, har 
anpassade regressioner genomförts. Dessa har lett till att konsumenternas 
prioriteringar gällande olika bostadsrättsaspekter kunnat kartläggas och 
analyserats. 

Studiens slutsatser är att bostadsytan är den överlägset mest inflytelserika 
variabeln vad gäller prispåverkan. Vidare ses även variabler gällande antalet 
rum, månatlig kostnad, geografiskt läge, balkong, byggnadsperiod, våningsplan, 
kakelugn och hiss vara signifikanta för att påverka prisbilden. Gällande 
bostadsrätternas geografiska läge, kopplat till prispåverkan, dras slutsatsen att 
det är dyrast att bo på Östermalm och i Vasastan/Norrmalm. Detta kan förklaras 
av ett stort antal bostadsrätter från äldre byggnadsperioder, vilka har visat sig 
betinga ett högre pris. 

Ytterligare slutsatser kring faktorer som påverkar prisbilden är att konsumenter 
värderar att bo relativt högt i bostadshusen samt att de är beredda att betala ett 
markant högre pris för att få tillgång till balkong eller kakelugn.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs den bakgrund och problemformulering som ligger 
till grund för uppsatsens syfte. Vidare skildras studiens arbetsgången samt dess 
avgränsningar. 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Bostadsrättspriserna är under ständig diskussion och ett aktuellt ämne inom 
politik, nyhetssändningar och debatter. I Stockholm råder omfattande 
bostadsbrist som främst förklaras av låg nybyggnation, framför allt inom 
stadsdelar med begränsade landområden, i kombination med ett stigande 
efterfrågeöverskott på marknaden. (Svenska Dagbladet, 2012) Priset på en 
bostadsrätt är i genomsnitt mer än det dubbla i centrala Stockholm jämfört med 
resten av landet (Mäklarsstatistik, 2012).  

Kvalitet och skick är viktiga aspekter som i stor utsträckning påverkar värdet 
och prisbilden på en bostadsrätt (Sandberg, 2004). Värdet på en bostadsrätt 
påverkas vidare av obestridliga aspekter som bostadsyta, antal rum, 
månadskostnad med mera, men även av mer svårmätta aspekter som exempelvis 
våningsplan (McArthur, Osland, & Thorsen, 2012). Det går samtidigt inte att 
bortse från att efterfrågan i sig har en direkt och påtaglig påverkan på priset av 
bostäder. Även tidsberoende och mer långsiktiga faktorer, såsom rådande 
konjunkturläge, räntenivåer, årstider och hushållens framtidsförväntningar, ses 
påverka bostadsrättsmarknaden och dess prisbild (Länstyrelsen i Stockholms län, 
2011). Dessa tidsberoende aspekter exkluderas från denna tvärsnittsstudie och 
dess omfång. 

Ett problem med bostadsrätters prissättning är att det är svårt att veta varför 
liknande lägenheter i samma område kan skifta så mycket i pris (Roll, 2005). 
Onekligen ses priserna på bostadsrättsmarknaden kunna bero på många olika 
faktorer, men frågan är vilka faktorer som har störst inverkan och hur stor deras 
påverkan är på prisbilden. 

1.2. Syfte 

Rapportens syfte är att, genom en tvärsnittsstudie, analysera vilka 
bakomliggande faktorer som ligger till grund för prisbildningen på 
bostadsrättsmarknaden i centrala Stockholm. 

1.3. Avgränsningar 

1.3.1. Geografiskt område 

Studien berör Stockholms innerstad som innefattar de fyra områdena 
Kungsholmen, Södermalm, Östermalm samt Norrmalm/Vasastan. Figur 1 
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illustrerar den geografiska avgränsningen. Gränserna för Kungsholmen och 
Södermalm dras vid strandgränsen för respektive ö. 

Norrmalm och Vasastan har slagits samman och således har gränsdragningen för 
det gemensamma området gjorts från korsningen Birger Jarlsgatan/Norra 
Stationsgatan via Birger Jarlsgatan ner till Nybrokajen, vidare längsmed 
strandlinjen ner mot Gamla Stan och upp mot Kungsholmen för att slutligen gå 
tillbaka upp till Birger Jarlsgatan via Norra Stationsgatan.  

Avslutningsvis har avgränsningen för Östermalm gjorts i området innanför 
Birger Jarlsgatan, Valhallavägen, Oxenstiernsgatan och Strandvägen.  Gamla Stan 
har exkluderats då det inte finns tillräckligt med information om sålda objekt i 
denna del av staden. 

 
Figur 1: Karta över indelning av stadsdelar (Egen illustration) 

1.3.2. Studiens omfattning 

Studien utförs som en tvärsnittsstudie där samtliga observationer som 
analyseras berör försäljningar av bostadsrätter som ägt rum under perioden 
mars till och med maj år 2012. Vidare avgränsas studien till att endast ta hänsyn 
till en direkt påverkan på prisbilden som kan knytas an till köpare och 
konsument. Således bortser studien från samhälls- och omvärldsaspekter som 
kan ge en indirekt påverkan på bostadsrättspriserna. Exempel på dessa är 
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konjunkturläget, räntenivåer, politiska beslut etcetera. Avgränsningen motiveras 
även av den korta tidsperiod som tvärsnittsstudien avser samtidigt som 
makropåverkan antas bidra med effekter på lite längre sikt. Antagandet om att 
externa faktorer ej påverkarat den tidsperiod som studien omfattar bekräftas till 
viss del av att reporäntan legat oförändrad.  

1.4. Disposition 

Tvärsnittsstudien motiveras utifrån den problemformulering och det syfte som 
angavs i kapitel 1. I uppsatsens inledande kapitel klargjordes även studiens 
omfattning och dess avgränsningar.  Vidare kommer kapitel 2 presentera teorier 
lämpade för tvärsnittsstudien i avsikt att skapa en anpassad analysmodell. 
Analysmodellen involverar de variabler som påvisats intressanta för uppsatsens 
syfte. Kapitel 3 tar upp tidigare genomförda studier inom området. Kapitel 4 
klarlägger den metod, gällande bland annat datainsamling, behandling och 
analys, efter vilken studien har utförts. I kapitel 5 sammanställs och beskrivs det 
datamaterial och de observationer som analysen baseras på. Analys och resultat 
presenteras sedan i kapitel 6, varpå uppsatsen avslutas med slutsatser och en 
diskussion i kapitel 7. 
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2. Referensram 
I kapitlet beskrivs lämpliga teorier för att förklara prisbilden på en bostadsrätt och 
hur denna påverkas. Teorierna ligger till grund för att skapa en analysmodell. 
Kapitlet avslutas med resonemang kring teorins tillförlitlighet.  

2.1. Den nyttomaximerande konsumenten 

Ett grundläggande antagande är att en konsument vid varje givet tillfälle väljer 
den kombination av olika varor, så kallad varukorg, som maximerar 
konsumentens nytta utifrån dennes preferenser och budget. Vidare antas en 
konsuments nytta vara positivt avtagande vid ökad konsumtion, vilket innebär 
att konsumenten alltid strävar mot att konsumera så mycket som möjligt givet 
sin begränsande budget då varje ytterligare konsumerad enhet ger ett positivt 
bidrag till nyttan. Genom att finna samtliga varukombinationer, som ur ett 
nyttoperspektiv anses likgiltiga för konsumenten, kan således en konsuments 
subjektiva indifferenskurvor erhållas. Den maximala nyttan för en konsument 
återfinns i den punkt där konsumentens indifferenskurva tangerar dennes 
begränsande budgetkurva. (Pindyck & Rubinfeld, 2009; Landsburg, 1999) 

2.2. Utbud och efterfrågan 

En marknads prisnivå fås utifrån rådande jämvikt mellan efterfrågan och utbud 
(Pindyck & Rubinfeld, 2009). Fujita (1985) ser en bostad1, ur ett ekonomiskt 
perspektiv, som en handelsvara likt vilken annan med skillnaden att en bostad är 
fixerad till ett unikt geografiskt läge. Enligt Mankiw (2007) utmärker sig 
bostadsmarknaden genom att efterfrågan i huvudsak påverkar prisnivån vid en 
given tidpunkt. Förklaringen ligger i bostadsutbudets relativa oföränderlighet på 
kort sikt, vilket leder till en i princip vertikal utbudskurva (Mankiw, 2007). 

2.3. Subjektiv prispåverkan 

Även om framför allt samhällets efterfrågan på bostadsrätter påverkar prisnivån 
på marknaden ses empiriskt sett priserna variera kraftigt mellan olika 
bostadsrätter, vilket ej kan förklaras av en aggregerad efterfrågan allena. 
Bostadsrätter är heterogena i den mening att olika bostadsrätters attribut 
gällande läge, våningsplan, antal rum med mera skiljer sig åt. Vidare varierar 
även konsumenters smak och preferenser. Exempelvis kan en viss konsument 
värdera tillgången av en balkong högt, medan en annan prioriterar ner 
balkongen till förmån för andra aspekter. Genom att använda en hedonisk 

                                                        

1 Fujita (1985) för resonemanget med avseende på land men framhäver att land i 
ekonomiska termer är ett komplext objekt. Resonemanget baseras på en 
geografisk fixering som också gäller bostäder, varpå resonemanget rimligen även 
kan appliceras på bostadsrätter. 
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prissättningsteori kan heterogena varor, i det här fallet bostadsrätter, ses som 
paket av olika värdeskapande attribut som matchar konsumentens 
nyttofunktion. (Sandberg, 2004) 

2.3.1. Hedoniska modellen 

Den hedoniska modellen avviker från traditionell konsumtionsteori genom att 
framhålla att det snarare är en varas medförda karakteristik och nyttjande som 
skapar nytta för konsumenten än den fysiska varan i sig (Lancaster, 1966). 
Vidare behöver karaktäristik ej vara kopplad till en enskild vara utan kan uppstå 
genom en sammankoppling av flera olika varor. Således kan en kombination av 
varor frambringa en karaktäristik som de ingående varorna ej kunnat leverera 
separat. (Lancaster, 1966) Varan eller kombinationen av varor anses vara 
objektiva för samtliga konsumenter, medan den upplevda nyttan är subjektiv för 
varje enskild konsument och påverkas av dennes preferenser (Hendler, 1975). 

Sambandet mellan en eller flera ingående varor och den bidragande 
karaktäristik som uppstår förklarar Lancaster (1966) med följande linjära 
samband 

zi = ∑ bik ∗k yk  

där yk anger konsumtionsnivån av en vara eller en kombination av varor k. zi 
motsvarar den aggregerade mängden karaktäristik i och ges av yk multiplicerat 
med en koefficient bik. 

Lancasters (1966) samband mellan karaktäristik och konsumtion av en/flera 
varor exemplifieras i figur 2 nedan. Karaktäristik A och B återfinns på grafens 
axlar medan vektorerna X, Y och Z representerar olika varor som medför olika 
mängd av det två karaktäristikerna för en viss konsument. I exemplet illustrerar 
de ursprungliga punkterna c, d och e den karaktäristik som erhålls om varorna X, 
Y och Z konsumeras var för sig givet en viss summa. Den tjockdragna linjen 
mellan punkterna illustrerar den så kallade effektiva fronten, det vill säga den 
karaktäristik som kan erhållas genom en linjärkombination mellan de tre 
varorna. Exemplet visar också hur en ny effektiv front uppstår om priset på vara 
Z skulle stiga till den grad att konsumenten hamnar på punkt g då endast Z 
konsumeras. I detta fall kommer konsumenten i samtliga fall rata vara Z, då 
samma karaktäristiker kan uppnås genom en linjärkombination av vara X och Y 
som motsvarar konsumtionen f av vara Z. (Hendler, 1975)  

 

 



 

 
6 

 
Figur 2: Exemplifiering av Lancasters modell. (Hendler, 1975) 

I och med att konsumenten, givet sin budgetrestriktion, försöker maximera sin 
konsumtion och således sin nytta, kommer den effektiva fronten sammanfalla 
med konsumentens begränsande budgetlinje. Vidare kommer den effektiva 
fronten enbart påverkas av förändringar i priserna, vilket gör den objektiv och 
oberoende av konsumenternas indifferenskurvor. (Hendler, 1975) 

2.3.2. Hedonisk prissättning 

Observerade varupriser satt i relation till det karaktäristiska bidrag som förenas 
med konsumtionen av dessa varor definierar en uppsättning implicita eller 
hedoniska priser. Ekonometriskt kan dessa priser skattas genom 
regressionsanalys mellan observerat pris och varans underliggande 
karaktäristik. (Rosen, 1974) En konsument kan med andra ord implicit avslöja 
sina preferenser genom det pris som denne är villig att betala (Sandberg, 2004). 
Kopplat till vår studie kan således rådande marknadspreferenser kring 
bostadsrätter och deras attribut kartläggas genom regressionsanalys på en 
lämplig hedonisk prisfunktion. 

Utifrån anförda teorier och resonemang av Rosen (1974) och Wilhelmsson 
(2000) beskrivs nedan en matematisk funktion för den hedoniska 
prissättningen. Antaget att en vara kan symboliseras av en numerisk vektor z 
som speglar samtliga delmängder av respektive karaktäristik zi som återfinns i 
varan enligt 𝒛 = (𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛) kan marknadspriset, utifrån vad en konsument är 
villig att betala för varan, uttryckas som den hedoniska prisfunktionen 
𝑝(𝒛) = 𝑝(𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛). Priset som en konsument är villig att betala för varan, 
det vill säga bostadsrätten, baseras således på hur konsumenten värderar varans 
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ingående karaktäristik. Antagandet utgår från att samtliga konsumenter har en 
enhetlig uppfattning kring vilka karaktäristiker och hur mycket av dessa en viss 
vara omfattar. Däremot kan olika konsumenters preferenser, det vill säga 
nyttovärderingen av de ingående karaktäristikerna, skilja sig åt varpå olika 
konsumenter är villiga att betala olika mycket för en vara. 

Genom att sammanlänka prisfunktionen med antagandet om en konsuments 
strävan mot att optimera sin nytta, vilket förklaras närmare i bilaga 1, fås att 
priset som en konsument är villig att betala för en bostadsrätt avspeglar dennes 
värdering av de faktorer som ingår i bostadsrätten. Genom att identifiera 
lämpliga faktorer och utföra en regressionsanalys på dessa kan således olika 
faktorers påverkan på prisbilden kartläggas. 

2.3.3. Tillförlitlighet 

Kritik har riktats mot den hedoniska modellen och dess användning. Modellen 
bygger på vissa antaganden och Hendler (1975) ifrågasätter bland annat 
antagandet kring avsaknaden av negativ marginalnytta, då han framhäver att 
konsumtion kan medföra både en partiellt negativ nytta trots ökad nettonytta, 
men även att en ökad konsumtion i vissa fall kan medföra lägre nytta. (Hendler, 
1975) Ett exempel för studien kan vara att nyttan antas öka med ökad 
bostadsyta, men att en överdriven boarea skulle vara svår att möblera och städa 
var på marginalnyttan skulle bli negativ. Risken för ett liknande scenario i denna 
studie ses vara liten, då förekomsten av negativ marginalnytta kräver relativt 
extrema förhållanden. Samtidigt är eventuell förekomst av negativ marginalnytta 
en aspekt värd att ha i åtanke under analysen. 

Wilhelmsson (2000) belyser avsaknaden av perfekt information i modellen. 
Nyttjandet av marginella implicita priser som ett mått på marginell 
betalningsvilja, kräver att konsumenten har perfekt information kring rådande 
priser på bostadsrättsmarknaden. Vidare kan asymmetrisk information råda 
mellan köpare och säljare. Säljaren kan sitta inne med information som köparen 
således inte tar i beaktning vid värderingen av bostadsrätten. Ett exempel 
kopplat till bostadsrättsförsäljning skulle kunna vara stökiga grannar som ej 
realiseras förrän på längre sikt. I analysen och slutsatserna är det viktigt att ha 
med sig ovanstående kritik i åtanke. Den hedoniska modell som brukas 
avspeglar inte den exakta verklighet, men bör ändå ses som lämplig och 
tillförlitlig till studiens ändamål. 
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3. Tidigare studier 
Följande kapitel berör tidigare studier som kan kopplas till prissättningen av 
bostadsrättsmarknaden. Dessa har beaktats och jämförts under studiens gång. 

 

Lindblad (2011) studerar prissättningen av bostadsrätter i centrala Stockholm 
kopplat till vilka egenskaper som påverkar priset. Studien omfattar 115 
observationer under ett års tid, där samtliga observationer är hämtade från en 
och samma fastighetsmäklare. Studien visar att boarea, antalet rum, 
månadsavgiften samt tillgången på balkong är de huvudsakliga faktorerna som 
påverkar bostadsrättspriset. (Lindblad, 2011) 

Roll (2005) undersöker också vad som påverkar priset på en bostadsrätt genom 
att analysera 64 objekt avgränsade till Vasastan i Stockholm. Urvalet består av 
ettor och treor som sålts under år 2005. Vid sidan om den kvantitativa studien 
genomför Roll även en kompletterande enkätstudie för att fånga spekulanters 
preferenser. Resultatet säger att boytan har största påverkan på priset, varpå 
månadsavgiften och tillgången till balkong också har betydelse. (Roll, 2005) 

Ovanstående studier samt andra tangerande artiklar och rapporter har nyttjats 
till att skapa en initial uppfattning om bostadsrättsmarknaden som helhet och 
Stockholms situation i synnerhet. De resultat som Roll (2005) och Lindblad 
(2011) presenterar ger initiala indikationer kring vilka aspekter som påverkar 
prisbilden på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. Båda studierna inbegriper 
bostadsrätter sålda under ett års tid, vilket medför att tidsaspekten kan få 
inverkan på de resultat som presenteras. Likaså innefattar studierna relativt få 
observationer vilket kan ha negativ inverkan signifikansen hos resultaten. 
Genom en tidsbegränsad tvärsnittsanalys, förenat med ett mer omfattande urval 
av observationer, kommer denna studie att bygga vidare på Rolls och Lindblads 
studier i syfte att skapa en klarare bild av de bakomliggande faktorerna för 
prissättningen på bostadsrätter i centrala Stockholm. Dessutom finns en 
förhoppning om att studien ska få starkare statistisk förankring. 
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4. Metod 
I metodkapitlet presenteras och diskuteras studiens förfarande. I respektive del 
behandlas även relevant metodkritik. 

4.1. Teoretiska modeller 

I strävan mot att finna en, till syftet anpassad, analysmodell tas olika tillämpbara 
teorier upp i kapitel 2. Initialt diskuteras prisnivån på bostadsrättsmarknaden 
utifrån ett marknadsperspektiv med jämvikt mellan utbud och efterfrågan. 
Vidare beskrivs konsumentbeteenden och de antaganden som tillkommer för att 
belysa vad som driver konsumenters efterfrågan och konsumtion. En hedonisk 
prissättningsmodell anses bäst lämpad till att förklara prissättningen på 
bostadsrättsmarknaden, där konsumenters preferenser implicit kan förklaras 
utifrån bostadsrättspriset. 

 I och med att teoretiska modeller skapar en förenklad och på många sätt 
missledande bild av verkligheten bör de således tas för vad de är. 
Konsumentantaganden som de teoretiska modellerna bygger på är ofta grovt 
generaliserade och i vissa fall orimliga. En konsument kan till exempel inte 
förväntas handla rationellt i alla lägen. Syftet med de teoretiska modellerna är 
att, genom förenklingar och antaganden, skapa en mer renodlad och konkret 
utgångspunkt för analysen.  

4.2. Analysmodellen 

Utifrån teorin fastställdes en analysmodell för att förklara prisbilden på 
bostadsrättsmarknaden. Utifrån hedonisk prissättning kan försäljningspriset på 
en bostadsrätt anknytas till konsumentens värdering av de variabler som 
associeras till själva bostadsrätten. Genom lämpade regressioner kan således en 
analys genomföras kring hur konsumenternas preferenser kring de olika 
variablerna påverkar den totala prisbilden. 

4.3. Förklaringsvariabler 

Vissa variabler kan ses självklara för att påverka prisnivån på en bostadsrätt så 
som yta, antal rum etcetera, medan andra variabler inte är lika uppenbara och 
även kan vara svårmätta. (McArthur & Osland, 2012) Potentiella variabler för 
studien har erhållits genom resonemang, empiriska observationer samt utifrån 
andra rapporter och studier. Av de variabler som initialt bedömdes intressanta 
för prisbilden tvingades flertalet bortses från på grund av begränsad 
datatillgänglighet. Till exempel fick aspekterna kvalitet och skick, vilka Sandberg 
(2004) anser viktiga för värdeskapande och prissättning av en bostad, bortses 
från i analysmodellen. Dessa begränsningar kring valet av variabler 
understryker vikten av att kritiskt analysera och utvärdera rimligheten och 
validiteten i de resultat som erhålls. 
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4.4. Data 

Vid studiens inledning kontaktades flertalet stora mäklarbyråer i Stockholm för 
att undersöka möjligheten till att få tillgång till deras information över sålda 
bostadsrätter. Det var dock ingen av dessa verksamheter som hade möjlighet att 
dela med sig av denna typ av information. I stället har data inhämtats från 
webbsidan www.slutpris.se. Denna webbplats sammanställer data från mäklare 
som genomför försäljningar av bostadsrätter i Stockholm varpå informationen 
publiceras på den nyss angivna webbplatsen (Slutpris.se, 2012). 

Då uppsatsen avser att göra en tvärsnittsstudie finns krav på att tidsspannet för 
den inhämtade data är begränsad. Således avser alla objekt som behandlas i 
uppsatsen försäljningar som ägt rum under perioden mars till och med maj år 
2012. Samtliga objekt som funnits tillgängliga under denna tidsperiod har 
studerats, bortsett från de objekt som inte ligger inom det geografiska 
avgränsningsområde som beskrivits under kapitel 1.3.1. Angiven urvalsmetod 
har använts för att undvika risker med snedfördelad data, till exempel cykliskt 
material, som kan uppstå vid urvalskriterier där man exempelvis väljer ut var 
fjärde objekt. Sammantaget har datainsamlingen lett till att 1016 observationer 
kommer att studeras i analyskapitlet. 

Den största nackdelen med datainsamlingen är att inte alla Stockholms mäklare 
finns representerade i de data som publiceras på www.slutpris.se. Det medför en 
ökad risk för att materialet inte är representativt för Stockholms innerstad som 
helhet. Risken anses dock liten då flertalet mäklare finns representerade och 
respektive mäklarbyrå har redovisat försäljningar av en blandad uppsättning av 
bostadsrätter inom olika prisklasser, storlekar, stadsdelar med mera. 

Samtliga observationer sammanställdes och återgavs manuellt från källan 
slutpris.se till statistikprogrammet SPSS som huvudsakligen brukats i denna 
studie. Då manuell inmatning var det enda sättet att erhålla datamängden på får 
metoden anses lämplig. Samtidigt medför den manuella inmatningen en risk för 
att felaktiga observationer kan ha inträtt i processen. Den mänskliga faktorn är 
svår att gardera sig mot men i databehandlingen har kontroller och 
dubbelräkningar utförts för att minimera dessa risker. 

I SPSS har vidare samtliga variabler definierats och kodats för att passa 
stundande analys. För saknade/orimliga värden i datamängden har felkoder 
brukats och i samtliga analyser har dessa observationer uteslutits. Uteslutandet 
av otillförlitlig data medför följaktligen risken för ett lägre antal observationer i 
analysen, vilket kan få inverkan på signifikansen och således måste beaktas. 
Denna risk anses dock låg då antalet ursprungliga observationer är stort. 
Uteslutandet motiveras av att resultatet anses vara mer rättvisande än om till 
exempel ett medelvärde skulle nyttjas i stället för variabelbortfallet. 

http://www.slutpris.se/
http://www.slutpris.se/
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4.5. Regressionsfunktion 

Vilken funktion som bäst lämpar sig för hedoniska prisekvationer har 
debatterats över åren. Nyttjandet av linjära regressionsmodeller för hedoniska 
prisfunktioner är sedvanligt men dessa baseras på olika antaganden vilka, enligt 
argumentationen i avsnitt 2.3.3, nödvändigtvis inte stämmer överens med 
verkligheten. Halvorsen och Pollakowski (1981) menar att en lämpad 
regressionsfunktion generellt sett inte kan specificeras på rena teoretiska 
grunder och Wilhelmsson (2000) framhäver också att valet av funktion till en 
hedonisk prisekvation i stor utsträckning bör bygga på en empirisk diskussion. 
Avsaknaden av en teoretisk bas för val av funktion är olycklig, då de resultat som 
erhålls i analysen till stor del kan bero på valet av funktion (Halvorsen & 
Pollakowski, 1981).  

Utifrån ovanstående resonemang brukas ett mer induktivt förhållningssätt där 
resonemang och teser har lagt grunden för regressionen, varpå erhållna resultat 
frammanat eventuella korrigeringar och nya resonemang. 

4.5.1. Initial linjär regression 

Initialt utfördes en enkel linjär regression med priset som beroendesvariabel och 
samtliga underliggande förklaringsvariabler. På så sätt kunde en första anblick 
och uppfattning skapas kring förhållandet och variablernas inbördes inverkan. 
Således kunde också de teser kring variablernas inverkan på prisbilden, som 
diskuterades fram i kapitel 4.2, granskas närmare. Utifrån regressionen kunde 
funktionens lämplighet och resultatets rimlighet evalueras, varpå vi fann det 
motiverat att utföra ytterligare regressioner med differentierade funktioner för 
att kunna få andra infallsvinklar, skapa en djupare analys samt bättre motivera 
tillförlitligheten i regressionsfunktionerna och erhållna resultat. Vid linjär 
regression stod det klart att endast 651 av våra 1016 variabler tas med. 

4.5.2. Antaganden 

Bakom linjärregression ligger ett antal antaganden som måste beaktas för att 
resultaten skall anses tillförlitliga. Följande antaganden, som sammanställs 
nedan, skildras av Gujarati & Porter (2009).  

Ett oberoende mellan en viss förklaringsvariabel och feltermen bör råda. Vidare 
antas homoskedasticitet vilket innebär att variansen för feltermen antas vara 
konstant. Multikollinjäritet innebär att det finns ett linjärt samband mellan två 
eller flera förklaringsvariabler i regressionsmodellen och att flera variabler kan 
påverka varandra är inte konstigt i sig. För bostadsrätter är det till exempel 
troligt att antalet rum bör öka med ytan på bostadsrätten. Dock är det viktigt att 
utvärdera mulitkollinjäritet och huruvida den kan anses rimlig i analysen. 
Perfekt multikollinjäritet skall däremot inte förekomma. Likaså gäller att 
feltermer ej får korrelera med varandra, så kallad autokorrelation, samt att de 
förväntas vara normalfördelade. Denna studie bygger på tvärsnittsdata vilket 
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innebär att laggade variabler inte är närvarande och således förekommer inte 
autokorrelation (Gujarati & Porter, 2009). Övriga antaganden och villkor som 
linjär regression förutsätter kommer beaktas under analysen. 
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5. Modell 
Kapitlet tar initialt upp de faktorer som ses relevanta till att förklara prisbilden på 
en bostadsrätt. Evaluering och restriktioner leder sedan fram till ett urval som 
bygger upp studiens analysmodell. Avslutningsvis motiveras en regressionsmodell 
för kommande analys. 

5.1. Variabler 

Följande variabler anses, utifrån empiriska undersökningar och liknande studier, 
ha ansenlig påverkan på en bostadsrätts prisbild och således intressanta att 
behandla i denna studie.  

Yta 

Vid lägenhetsförsäljning är givetvis storleken på lägenheten av stor vikt för 
prissättningen. Det är således intressant att studera hur pass stor effekt denna 
variabel har. Troligtvis är sambandet mellan pris och storlek inte linjärt. Av 
denna anledning bör studien dels undersöka vilken roll ytan i absoluta tal har på 
försäljningspriset av bostadsrätter, men det är också av intresse att studera hur 
kvadratmeterpriset förändras med ökande storlek på lägenheten. 

Antal rum 

Variabeln antal rum kan förväntas ha stor korrelation med variabeln yta. Detta i 
och med att antalet rum naturligen ökar då storleken på boendet ökar. Däremot 
kan det tänkas att det finns preferenser för eller emot att ha en öppnare 
planlösning. Det vill säga att efterfrågan, givet en viss yta, kan variera beroende 
på huruvida ytan är fördelad på ett lägre eller högre antal rum. Exempelvis 
kanske ett barnlöst par föredrar att ha färre antal rum med större ytor då de 
endast behöver ett sovrum medan en barnfamilj istället föredrar att ha ett antal 
lite mindre rum för att varje barn ska ha tillgång till sitt eget rum. Därmed 
förutspås variabeln i absoluta tal ge ett ökat pris för bostadsrätter. Om variabeln 
sätts i förhållande till lägenhetens yta är det dock mer oklart om variabelns 
koefficient kommer vara positiv eller negativ. 

Geografiskt läge 

Som känt är genomsnittspriser för boende i storstäder högre än för övriga orter 
och Stockholm är den stad som har förhållandevis högst priser i Sverige 
(Mäklarstatistik, 2012). Därmed spelar den geografiska aspekten in i 
prissättningen av bostäder. Det är därmed inte orimligt att det kan finnas 
områden även inom städer som är olika attraktiva. Stockholms innerstad 
attraherar med sin närhet till köpcenter, sociala attraktioner, arbetsplatser, 
kommunal och nationell transport med mera ett stort antal människor. Som 
nämnt under kapitel 2.2 bidrar det till en efterfrågan som överstiger utbudet 
vilket på så sätt gör att priserna höjs. De olika stadsdelarna har ungefär samma 
närhet till nyss nämnda egenskaper men det är ändå möjligt att priserna skiljer 
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sig åt mellan stadsdelarna. Till exempel skulle vissa områden kunna vara mer 
natursköna än andra, ha en speciell kultur, ha olika typer av byggnadsstilar 
etcetera. Av denna anledning anses det geografiska läget vara en intressant 
variabel att studera. 

Månatlig avgift 

De rörliga kostnaderna i form av den månatliga avgiften får stor inverkan på en 
individs ekonomi på lång sikt. Om den månatliga kostnaden sänks skulle det 
kunna innebära att en konsument är beredd att betala ett högre engångspris vid 
bostadsköpet. Det är således intressant att undersöka om en lägre månatlig 
kostnad skulle innebära att försäljningspriserna på en bostadsrätt ökar. Utöver 
de direkta kostnaderna som en månadskostnad innebär, signalerar denna 
variabel dessutom om bostadsrättsföreningens ekonomi. Generellt kan en 
förening ta ut lägre månadshyror vid god ekonomi.  

Våning 

Vid undersökning av huruvida våningsplan för en bostadsrätt har inverkan på 
försäljningspriset kan det ses ur två olika synvinklar. Antingen kan det 
förutsättas att värdet av ökad utsikt ökar linjärt i förhållande till vilket 
våningsplan en bostadsrätt befinner sig på. Det skulle till exempel innebära att 
utsikten anses vara två gånger bättre på plan tio än på plan fem och att 
våningsplanets inverkan på priset skulle fördubblas på våning tio i förhållande 
till våning fem. Ett annat sätt att se på våningsplanets inverkan är att det står i 
förhållande på omgivande byggnaders höjd. Utsikten förbättras markant så fort 
man befinner sig i en byggnad en eller ett par våningar över omgivande hus 
översta våning. Det innebär att det bör spela mindre roll om man bor på åttonde 
eller sjätte våningen i en byggnad där omgivande komplex endast är fyra 
våningar höga. Om scenariot var det samma skulle skillnaden dock vara relativt 
stor om en person befann sig på fjärde eller femte våningen. Med denna 
utgångspunkt är det inte troligt att sambandet mellan våningsplan och 
försäljningspris är linjärt utan att våningsplanet för en bostadsrätt istället skulle 
behöva ställas i proportion till omgivandet byggnaders höjd. 

Det är inte endast utsikten som kan ha inverkan. Exempel på andra aspekter är 
att solinsläppet är större ett antal våningar upp i förhållande till markplan då 
insläppet begränsas på grund av omkringliggande byggnader. Negativa aspekter 
med att bo på högre våningsplan är till exempel att det är besvärligare och tar 
längre tid att förflytta sig från entrén till byggnaden till ingången till sin lägenhet 
samt att det ur brandsynpunkt är sämre att bo högt upp. 

Takvåning och bottenvåning 

Det finns anledning att undersöka huruvida bostadsrätter som inbegriper 
takvåningar respektive bottenvåningar har en extra stor inverkan på priset i 
förhållande till övriga våningsplan. Motiv till detta är att en bostadsrätt belägen 
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högst upp i en byggnad berörs av förhållandevis mindre ljud från omgivande 
lägenheter. Detta då det inte finns någon på våningen över som kan skapa ljud 
vilket kan föras genom golvet och taket och ner i nästa lägenhet. Vidare så är ljud 
från gatan och troligtvis också risken för insyn som minst på en byggnads 
takvåning.  

Av motsatt anledning, med större risk för insyn och högre ljudnivåer från 
omgivningen, finns det anledning att undersöka om dessa aspekter leder till ett 
förhållandevis lägre försäljningspris för bottenvåningar. 

Byggnadsår 

Under årens lopp har byggnaderna i Stockholm följt många olika arkitektoniska 
stilar. Författarna tror att respektive byggnadsstil kan ha olika inverkan på en 
bostadsrätts pris. Av denna anledning har fyra olika arkitektoniska 
huvudgrupper identifierats, utifrån vilka de olika objekten har delats in dessa. 
Den första perioden utgörs av 1880 och 1890-talens stenstadshus. Under 1880-
talet byggdes husen med putsade symmetriska fasader medan byggnader från 
1890-talet skiljer sig genom att vanligtvis framhäva teglet. Byggnaderna från 
dessa perioder har valts att grupperas tillsammans då båda typerna 
kännetecknas av fasadernas detaljrikedom samt de typiska paradvåningarna för 
dåtidens överklass. (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2002; Lepasoon, 2001) 

Nästa grupp utgörs av den så kallade Jugendstilen som ägde rum under 1900-
talets första decennium, 1910-talets Nationalromantik samt 1920-talets 
Klassicism. De olika stilarna har en blandning av putsade och tegelbeklädda 
fasader men det gemensamma för de olika byggnadsstilarna är att fasaderna har 
mindre dekor än under 1800-talets slut. Samtidigt har de stora paradvåningarna 
i större utsträckning ersatts med något mindre lägenheter. (Björk et al, 2002; 
Lepasoon, 2001) Tidsperiod utgörs således av åren 1900 – 1929.  

Den tredje kategorin har sin start i Funktionalismen som introducerades på 
1930-talet (Lepasoon, 2001). Byggnadsstilen utgörs av en sparsmakad design, 
med putsade fasader. Inspiration av Funktionalismen speglade även 
byggnaderna som upprättades under 1940- och 1950-talet. (Björk et al, 2002; 
Lepasoon, 2001) Av denna anledning har den tredje tidsperioden valts från 1930 
till 1959.  

Från 1960 har det varit svårare att identifiera stora specifika byggnadsstilar. Av 
denna anledning, samt risken för att få ett för litet antal observationer per 
tidsperiod vid ökad indelning, har den sista tidsperioden definierats från 1960 
och fram till idag. 

Balkong 

För bostadsrättsägare, i förhållande till villaägare, är närheten till natur, trädgård 
och utemiljö mer begränsad. Ett sätt att komma något närmare den friska luften 
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och möjlighet till att äta måltider utomhus är en balkong. Värdet av en balkong 
påverkas av faktorer som exempelvis storlek och i vilket väderstreck den är 
belägen. Det är tyvärr information som ej funnits tillgänglig vid studien. Därmed 
kommer variabeln balkong utgöra en dummyvariabel för att undersöka huruvida 
dess tillgång har någon påverkan på bostadsrättspriserna. 

Öppen spis/Kakelugn 

En kakelugn anses av vissa individer vara både estetiskt tilltalande och ge ett 
fysiskt värde. På vintern kan kakelugnseldning utgöra ett gott komplement av el-
värme eller helt enkelt skapa värde i form av att det är mysigt att sitta framför en 
öppen eld när det är ruggigt väder utomhus. En negativ effekt av en kakelugn är 
att de tar plats. Med andra ord skulle en kakelugn möjligtvis kunna ha en negativ 
påverkan på priset av små lägenheter. 

Hiss 

En hiss skapar värde åt boende i en byggnad då det leder till bekvämare 
transporter mellan våningsplan. Dessutom är hissen ett bra hjälpmedel vid 
inflyttning då tunga möbler ska transporteras eller de dagar då storhandel har 
ägt rum och matkassar slipps bäras upp för trapporna. För äldre personer kan en 
hiss dessutom utgöra en nödvändighet för att de ska kunna ta sig upp och ner 
från sin lägenhet. Av dessa anledningar antas variabeln hiss få en positiv 
koefficient i regressionsfunktionen. 

Etagevåning 

En etagevåning skapar värde dels genom större möjlighet till ökad yta för en 
lägenhet samtidigt som det upplevs exklusivt med dubbla våningar i en lägenhet. 
Exklusiviteten uppstår troligen då utbudet på etagevåningslägenheter är mycket 
begränsat. Exklusivitet medför vanligtvis högre priser och därmed anses 
variabeln intressant för studien. 

Stambyten 

Många hus i Stockholms innerstad är av betydande ålder vilket innebär att 
restaurationer måste genomföras med tiden. Ett exempel på detta är stambyten. 
Det är en process som är både kostsam och som medför obekvämlighet för de 
som berörs i och med att tillgång till vatten och avlopp begränsas under arbetet. 
En byggnad med nyligen bytta stammar innebär därmed att bostadsrättsägarna 
utsätts för lägre risk för kostnadshöjningar samtidigt som obekvämligheter 
under stambyten undviks. Det är plausibelt att variabeln stambyten kommer 
återspeglas i variabeln byggnadsår. 

Bostadsrättsförening 

Olika bostadsrättsföreningar har olika bra ekonomi och drivs på olika sätt, vilket 
kan påverka en bostadsrättsförenings attraktivitet. En förening med dålig 
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ekonomi kan bli kostsamt för ägarna då reparationer ska genomföras i och med 
att kostnaden för dessa troligtvis kommer belasta ägarna genom höjda månatliga 
avgifter. Föreningen kan också inneha dyra lån, vilka måste finansieras på något 
sätt. Samtidigt kan föreningar hyra ut lokaler i markplan till näringsidkare. Dessa 
lokaler utgöra vanligtvis goda inkomstkällor för föreningar, vilket ofta resulterar 
i att lägre månadskostnader kan krävas av de boende i föreningen. En stor 
korrelation förväntas således mellan bostadsrättsföreningens ekonomi och 
variabeln månatlig avgift.  

Skick på lägenhet 

En lägenhets skick har rimligen inverkan på hur mycket intressenter är beredda 
att betala för lägenheten. Av den anledningen finns det intresse av när 
renoveringar av framförallt badrum och kök senast genomförts. Dessa rum har 
extra stor betydelse då de är förhållandevis kostsamma att renovera. Det totala 
skicket på lägenheten spelar givetvis också roll då det ligger till grund för ifall 
renoveringar behöver genomföras eller ej. En lägenhets skick är ett brett 
begrepp som skulle kunna innefatta till exempel stambyten.  

Trafikerad adress 

En högt trafikerad adress medför en oönskad ljudnivå samtidigt som miljön i 
området tenderar att försämras. Således bör trafikerade adresser få en negativ 
påverkan på priserna på bostadsrätter i området. 

5.2. Inkluderade och exkluderade variabler 

Samtliga ovan nämnda variabler anses kunna påverka prisbilden av en 
bostadsrätt och är således av intresse för att undersöka de underliggande 
faktorerna till bostadsrättspriser i centrala Stockholm. Dessvärre har otillräcklig 
information rörande stambyten, bostadsrättsförening, skick på lägenhet samt 
trafikerad adress medfört att analysen kommer vara begränsad till att studera 
variablerna yta, antal rum, geografiskt läge, månatlig avgift, våning, takvåning, 
bottenvåning, byggnadsår, balkong, öppen spis/kakelugn, hiss och etagevåning. 
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5.3. Analysmodell 

Prisnivån på bostadsrättsmarknaden som ses uppstå till följd av den rådande 
aggregerade efterfrågan antas vara opåverkad över den korta tidsperiod som 
tvärsnittsstudien avser. Således förklaras bostadsrättspriserna utifrån den 
hedoniska prismodell som härletts i kapitel 2.3. I samma kapitel klargjordes 
samtidigt att modellen inte kan återskapa en fullkomligt korrekt verklighetsbild. 
Följande två modeller kommer att beaktas i analysen: 

 
Figur 3: Analysmodell för pris. 

 
Figur 4: Analysmodell för kvadratmeterpris. 
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6. Analys 
Avsnittet börjar med en sammanställning över hur variablerna tros påverka 
prisbilden. Därefter följer en omfattande analys som syftar till att identifiera den 
faktiska variabelpåverkningen och hur de förhåller sig till varandra. 

6.1. Variablernas förväntade inverkan 

Inför analysen sammanställdes en tabell där förväntningarna på olika variablers 
påverkan på en bostadsrätts pris sammanställdes. Denna tabell används i 
analysen som ett hjälpmedel för att avgöra huruvida resultaten är relevanta eller 
ej. I analysen kommer Södermalm samt period 4 (1960-2012) för byggnads år 
att utgöra referensmått.  

Variabel Förkortning Typ av variabel Förväntat tecken 

Yta (m2) YTA Kontinuerlig + 

Antal rum RUM Kontinuerlig + 

Östermalm ÖM Dummy + 

Kungsholmen KH Dummy + 

Vasastan/Norrmalm VSNM Dummy + 

Månadsavgift (kr) MÅN Kontinuerlig - 

Våning VÅN Kontinuerlig + 

Takvåning TV Dummy + 

Bottenvåning BV Dummy - 

Byggnadsår 1880-1899 BP1 Dummy ? 

Byggnadsår 1900-1929 BP2 Dummy ? 

Byggnadsår 1930-1959 BP3 Dummy ? 

Balkong BK Dummy + 

Kakelugn KU Dummy + 

Hiss HI Dummy + 

Etagevåning EV Dummy + 

Tabell 1: Variablers förväntade inverkan på bostadsrättspris. 

6.2. Initial additiv skattning 

Inledningsvis gjordes en additiv linjär regressionsmodell för att skatta priset på 
bostadsrätter. Skattningen utgick från samtliga variabler uppradade i tabell 1. Vi 
valde att göra en Stepwise analys vilket innebär att SPSS tar med 
förklaringsvariabler stegvis så länge de är signifikanta på 5 %-nivå. SPSS börjar 
med att plocka in den variabel som har högst förklaringsvärde, följt av den med 
näst högst förklaringsvärde och så vidare och skapar således en 
regressionsekvation med följande utseende: 
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𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖+𝛽3𝑋3𝑖+. . . +𝛽𝑚𝑋𝑚𝑖 + 𝑢𝑖  
Formel 1: Modell för additiv skattning. 

För att avgöra huruvida de olika stadsdelarna spelar in på priset på en 
bostadsrätt har Södermalm valts som referens. Det innebär att koefficienten för 
framför dummyvariablerna Östermalm, Vasastan/Norrmalm samt Kungsholmen 
visar hur mycket högre eller lägre priset på en bostadsrätt i respektive stadsdel 
är i förhållande till Södermalm. Södermalm valdes som referensvariabel då den 
förväntas ha den lägsta påverkan på priset. På så sätt förväntas koefficienterna 
för övriga stadsdelar bli positiva. För de olika byggnadsåren har variabeln för 
lägenheter byggda från 1960 och framåt valts som referens. 

Vid regressionen erhölls resultat enligt tabell 2, 3 och 4 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summarym 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,926 ,858 ,857 554844,352  
2 ,935 ,875 ,875 520367,740  
3 ,942 ,887 ,887 494065,026  
4 ,945 ,894 ,893 480495,478  
5 ,949 ,900 ,899 466771,603  
6 ,951 ,904 ,904 456248,718  
7 ,953 ,908 ,907 447492,369  
8 ,955 ,911 ,910 440514,357  
9 ,955 ,913 ,912 437038,448  
10 ,956 ,915 ,913 432298,097  
11 ,958 ,917 ,915 427292,740  
12 ,958l ,918 ,916 425000,007 2,092 

l. Predictors: (Constant), YTA, ÖM, MÅN, TV, KU, BK, VSNM, BP1, BP2, RUM, VÅN, BP3 

m. Dependent Variable: Pris 

 

Tabell 2: Sammanfattning av den stegvisa regressionen. 
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Tabell 3: Sammanställning av Anova-test. 

Tabell 4: Koefficienttabell för den additiva modellen. 

 

ANOVAm 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

12 Regression 1,288E15 12 1,073E14 594,217 ,000l 

Residual 1,152E14 638 1,806E11   

Total 1,403E15 650    

l. Predictors: (Constant), YTA, ÖM, MÅN, TV, KU, BK, VSNM, BP1, BP2, RUM, VÅN, BP3 

m. Dependent Variable: Pris 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

12 (Constant) -22051,804 77738,390  -,284 ,777 -
174705,841 

130602,234   

YTA 48851,107 1879,729 ,856 25,988 ,000 45159,904 52542,311 ,119 8,433 

ÖM 496934,000 59450,989 ,104 8,359 ,000 380190,735 613677,266 ,839 1,192 

MÅN -164,179 23,301 -,133 -7,046 ,000 -209,935 -118,423 ,360 2,780 

TV 623266,654 113927,234 ,064 5,471 ,000 399548,972 846984,336 ,950 1,053 

KU 241356,157 54726,664 ,058 4,410 ,000 133889,996 348822,318 ,757 1,322 

BK 222198,821 36881,331 ,075 6,025 ,000 149775,349 294622,294 ,830 1,205 

VSNM 142266,863 41796,220 ,044 3,404 ,001 60192,075 224341,650 ,773 1,293 

BP1 487711,474 69980,359 ,110 6,969 ,000 350291,797 625131,151 ,515 1,943 

BP2 293100,004 54299,011 ,098 5,398 ,000 186473,621 399726,388 ,391 2,559 

RUM 189361,347 44321,445 ,123 4,272 ,000 102327,802 276394,892 ,156 6,417 

VÅN 41425,453 9667,242 ,052 4,285 ,000 22441,994 60408,911 ,879 1,137 

BP3 154882,897 55059,650 ,048 2,813 ,005 46762,856 263002,939 ,441 2,265 

a. Dependent Variable: Pris 
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6.2.1. Validering av data 

Innan djupare analys av erhållen data påbörjades genomfördes ett antal olika 
tester för att försäkra att de villkor som beskrivs i kapitel 4.5.2 är uppfyllda. 

Normalfördelning 

Ett grundläggande antagande för linjär regression är normalfördelade feltermer, 
vilket ofta är fallet vid ett större antal observationer. Normalfördelning försäkrar 
att skillnaden mellan enskilda observationer och medelvärdet ej avviker i någon 
större utsträckning. Figur 5 nedan visar tydlig på ett histogram med 
normalfördelade residualer som vidare varken lider av skevhet eller toppighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 5: Slumptermens fördelning för den additiva modellen. 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att en eller flera förklaringsvariabler samvarierar, 
vilket således gör att dessa förklaringsvariabler beskriver samma del av 
beroendevariabeln. Problem med multikollinearitet skulle således innebära att 
det är svårt att avgöra vikten av de olika förklaringsvariablerna. Som nämnt 
tidigare kan hög multikollinearitet misstänkas mellan variablerna YTA och RUM 
då dessa bör samvariera. Så är dock inte fallet. I vår modell visar det sig att inga 
variabler visar betydande tendenser på multikollinearitet. Om man studerar 
respektive variabels VIF-värde i tabell 4, ses att alla värden ligger betydligt lägre 
än 10, vilket brukar sättas som ett riktmärke för multikollinearitet. Undantaget 
är just YTA och RUM som ligger på 8,433 respektive 6,417. Dessa värden anses 
dock tillräckligt låga för att inte påverka signifikansen för dessa variabler. Som 
också går att utläsa ur tabell 4 är modellens alla ingående variabler högst 
signifikanta. En vanligt förekommande orsak till multikollinearitet är att antalet 
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observationer är för lågt. Därmed är våra 651 använda observationer en del i 
förklaringen till att problemet inte är närvarande i vår modell. 

Heteroscedasticitet 

Studiens datamängd involverar ett varierande utbud av bostadsrätter vilket 
medför en påtaglig risk för att feltermernas värde kan variera. Om så är fallet 
gäller inte grundantagandet om homoskedasticitet. Följden av 
heteroskedasticitet i datamängden är att en vanlig linjärregression kan ge ett 
missvisande resultat, då samtliga observationer viktas lika (Gujarati & Porter, 
2009). Med andra ord riskerar koefficienternas värden bli under-/överdrivna vid 
en regression.  

Analys av den initiala additiva regressionen kunde bekräfta förekomsten av 
heteroskedasticitet. Genom att plotta residualerna kan det ur deras spridning, i 
figur 6 nedan, tydligt identifieras heteroskedasticitet. Residualernas 
heteroskedastiska varians illustreras av de utsatta linjerna i figuren.  

Att avgöra huruvida heteroskedasticiteten är signifikant eller ej utifrån en 
grafisk scatterplot kan vara tvetydigt. Därför utfördes samtidigt ett Breusch-
Pagan-Godfrey-test för att fastställa signifikant heteroskedaticitet. Nollhypotesen 
i testet är att homoskedasticitet råder. Tabell 5, som visar ett utdrag från testet, 
indikerar att sannolikheten för att felaktigt förkasta nollhypotesen är 0. Med 
andra ord råder heteroskedasticitet. 

Som lösning på problemet används istället viktad linjär regressionsanalys2 
(WLS) i analysen för att motverka heteroskedasticiteten och således erhålla ett 
mer rättvisande resultat. Den WLS-metod som nyttjats beskrivs närmare i 
kommande avsnitt 6.3. 

 

                                                        
2 Genom att vikta datamängden kommer observationer med stora avvikelser få 
minskad genomslagskraft. 



 

 
24 

  
Figur 6: Scatterplot för den additiva modellens residualer. 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 6.817802     Prob. F(16,634) 0.0000 

Obs*R-squared 95.56678     Prob. Chi-Square(16) 0.0000 

Scaled explained SS 249.5367     Prob. Chi-Square(16) 0.0000 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/04/12   Time: 14:47   

Sample: 1 1015    

Included observations: 651   

     
     Tabell 5: Resultat vid Breusch-Pagan-Godfrey test av heteroskedasticitet. 

 

6.3. Modell 1 – WLS på pris 

En åtgärd mot heteroskedasticitet är att bruka en linjär regression där 
observationerna viktas (Gujarati & Porter, 2009). Detta görs med fördel direkt i 
SPSS genom att först identifiera en förklaringsvariabel som lämpar sig för att 
beskriva variansen. Variabeln YTA ansågs passa väl för att beskriva 
residualvariansen, då spridningen hos variablens scatterplott, som återfinns i 
bilaga 2, samstämmer med den som illustrerades i figur 6. 
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Utifrån den angivna variabeln YTA beräknar SPSS ut en optimerad vikt-variabel 
som sedan används för att vikta kommande regressioner. Genom denna viktning 
kommer avvikande observationer få lägre genomslag, varpå 
heteroskedasticiteten avtar och resultatet blir mer rättvisande. Resultatet från 
den viktade regressionen visas i tabellerna 6, 7 och 8 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Sammanfattning av den stegvisa WLS-skattningen, modell 1. 

 

 

 

 

Model Summaryn,o 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,929 ,863 ,863 8225,190  

2 ,936 ,877 ,876 7802,125  

3 ,941 ,885 ,884 7551,674  

4 ,944 ,891 ,890 7343,976  

5 ,948 ,898 ,897 7115,683  

6 ,950 ,903 ,902 6944,693  

7 ,952 ,907 ,906 6806,612  

8 ,954 ,910 ,909 6704,923  

9 ,955 ,912 ,911 6619,839  

10 ,956 ,914 ,912 6566,079  

11 ,957 ,915 ,914 6524,200  

12 ,957 ,916 ,914 6503,097  

13 ,957m ,916 ,915 6483,734 2,052 

m. Predictors: (Constant), YTA, MÅN, ÖM, BK, VSNM, BP1, TV, RUM, KU, BP2, VÅN, 
BP3, HI 

n. Dependent Variable: Pris 

o. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Weight for Pris from WLS, MOD_1 
KV.METER** -2,000 
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ANOVAn,o 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

13 Regression 2,932E11 13 2,255E10 536,528 ,000m 

Residual 2,678E10 637 42038806,006   

Total 3,200E11 650    

m. Predictors: (Constant), YTA, MÅN, ÖM, BK, VSNM, BP1, TV, RUM, KU, BP2, VÅN, BP3, HI 

n. Dependent Variable: Pris 

o. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Weight for Pris from WLS, MOD_1 
KV.METER** -2,000 

 

Tabell 7: Sammanställning av ANOVA för WLS-skattning, modell 1. 

Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

13 (Constant) 238306,099 63517,001  3,752 ,000 113578,077 363034,121   
YTA 46057,230 1574,159 ,860 29,258 ,000 42966,062 49148,399 ,152 6,578 

MÅN -164,679 21,774 -,145 -7,563 ,000 -207,435 -121,922 ,357 2,804 

ÖM 271096,956 39606,439 ,083 6,845 ,000 193321,985 348871,926 ,890 1,124 

BK 170592,528 24679,559 ,086 6,912 ,000 122129,398 219055,657 ,844 1,184 

VSNM 127733,372 29312,860 ,058 4,358 ,000 70171,853 185294,892 ,735 1,361 

BP1 375135,845 57257,652 ,112 6,552 ,000 262699,275 487572,414 ,446 2,241 

TV 515983,870 116529,202 ,052 4,428 ,000 287156,050 744811,690 ,958 1,044 

RUM 205828,722 36715,794 ,146 5,606 ,000 133730,097 277927,347 ,194 5,159 

KU 198770,432 51154,153 ,049 3,886 ,000 98319,273 299221,591 ,817 1,224 

BP2 203261,185 44967,823 ,101 4,520 ,000 114958,092 291564,278 ,262 3,820 

VÅN 18140,259 6421,774 ,034 2,825 ,005 5529,853 30750,666 ,882 1,134 

BP3 103911,646 43754,718 ,052 2,375 ,018 17990,722 189832,569 ,271 3,684 

HI 61470,674 28010,033 ,027 2,195 ,029 6467,510 116473,837 ,855 1,169 

a. Dependent Variable: Pris 

b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Weight for Pris from WLS, MOD_1 KV.METER** -2,000 

 

Tabell 8: Koefficienttabell för WLS-skattning, modell 1. 
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I regressionen användes priset som regressand och i tabell 6 kan utläsas att 13 
utav 16 förklaringsvariabler var signifikanta. Denna regressionsekvation gav en 
hög förklaringsgrad där det justerade R2-värdet blev 0,915. Med andra ord 
förklarar de 13 variablerna 91,5 % av vad som påverkar priset på en bostadsrätt. 
Dock ska det påpekas att variabeln YTA utgör hela 86,3 % av denna förklaring. 
Det var också väntat att YTA skulle utgöra den absoluta majoriteten av priset på 
en bostadsrätt. De flesta personer kan intuitivt förstå att större lägenheter 
betingar ett högra pris i absoluta tal, vilket också bekräftas av de tidigare studier 
som nämnts. 

Vid analys av resultatet får regressionsmodellen en mycket hög signifikans, 
vilket ges av det höga F-värdet i tabell 7. Det är ett tecken på att nollhypotesen, 
β0= β1=…= βn=0, kan förkastas. Således är modellen ytterst relevant för att visa 
vilka faktorer som påverkar priset på bostadsrätter. Den höga signifikansen har 
troligen sin förklaring i att ytan på lägenheten utgör en så stor del av den totala 
förklaringsgraden. I och med att denna variabel har så pass hög signifikans 
avspeglas denna också i signifikansen för den totala modellen. Modellen anses 
ändå relevant för syftet då den variabel med lägst signifikans ändå är signifikant 
på en 2,9 % nivå. Avbrottskriteriet för den additiva skattningen var som nämnt 
tidigare 5 %, vilket är betydligt högre än avbrottskriteriet för 
förklaringsvariablerna.  

Ur tabell 8 kan följande ekvationsmodell härledas: 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑌𝑇𝐴𝑖 + 𝛽3𝑀Å𝑁𝑖 + 𝛽4Ö𝑀𝑖 + 𝛽5𝐵𝐾𝑖 + 𝛽6𝑉𝑆𝑁𝑀𝑖 + 𝛽7𝐵𝑃1𝑖 + 𝛽8𝑇𝑉𝑖
+ 𝛽9𝑅𝑈𝑀𝑖 + 𝛽10𝐾𝑈𝑖 + 𝛽11𝐵𝑃2𝑖 + 𝛽12𝑉Å𝑁𝑖 + 𝛽13𝐵𝑃3𝑖 + 𝛽14𝐻𝐼𝑖 

Formel 2: Regressionsfunktion för modell 1. 

6.3.1. Förklaringsvariabler 

Yta 

Som väntat är YTA den variabel som utgör den absolut största förklaringen till 
priset på en bostadsrätt, mätt i absoluta tal. Det är rimligt att betala mer för en 
större lägenhet. Varje kvadratmeter uppbringar ett pris 46 057 kr. Läsaren 
måste dock ha i åtanke att detta värde inte är giltigt när ytan går mot noll eller 
oändligheten. Det är heller inte möjligt att uttala sig om huruvida koefficienten är 
konstant inom variabelns signifikansintervall, eller huruvida kostnaden är 
ökande eller avtagande. Detta kommer att utredas närmare i kapitel 6.4. 

Östermalm 

Om en lägenhet ligger på Östermalm behöver en köpare i genomsnitt betala 271 
096 kr extra i förhållande till en motsvarande lägenhet belägen på Södermalm. 
Detta stämmer därmed överens med förväntningen från tabell 1, vilket också går 
i linje med den traditionella synen att Östermalm är ett av de finare områdena i 
centrala Stockholm. På Östermalm finns ett stort antal byggnader från de två 



 

 
28 

tidigaste tidsperioderna i vår uppdelning. Det är därmed rimligt att tro att det 
finns en viss korrelation mellan Östermalm respektive BP1 och BP2 samt att 
dessa tidsperioder betingar ett högre pris än BP4, vilket kan utläsas ur tabell 8. 
Om man tittar på korrelationsmatrisen i bilaga 3 bekräftas mycket riktigt att det 
finns en viss positiv korrelation mellan variablerna Östermalm och BP1. Det 
innebär att det finns en förhållandevis stor andel lägenheter från BP1 på 
Östermalm i förhållande till hur stor andel den aktuella stadsdelen utgör av det 
totala beståndet.  Däremot finns ingen signifikant korrelation med BP2. 

Det finns givetvis andra aspekter som påverkar prispremierna på de olika 
geografiska områdena. Exempelvis närhet till olika typer av natur, attraktioner, 
viss typ av shopping och så vidare. Detta är dock faktorer som studiens 
omfattning ej ger vidare möjlighet till att analysera. 

Månadskostnad 

I enhetlighet med tabell 1 sjunker försäljningspriset på en bostadsrätt då de 
månatliga avgifterna stiger. Modellen framhäver att för varje extra krona i 
månadsavgift så sjunker försäljningspriset med 165 kr. Variabelns beteende 
känns naturlig då höga månadskostnader får relativt stor effekt på lång sikt. 
Exempelvis innebär en ökning på 1 000 kr av månadskostnaden att de årliga 
kostnaderna ökar med 12 000kr. Å andra sidan sjunker inköpspriset under 
samma förutsättningar med 165 000 kr. Utan justering för inflation och 
alternativkostnad skulle det innebära att det tar 13,8 år innan den högre avgiften 
har ätit upp den ”rabatt” som fås vid inköpet av lägenheten. Dessutom återfinns 
en relativt kraftig korrelation med variabeln YTA (se bilaga 3). Vi anser det 
naturligt med en viss korrelation i och med att månadsavgifter vanligen tenderar 
att öka när storleken på en lägenhet ökar. Dock ligger korrelationen inte till 
grund för betydande multikollinearitet då VIF-värdet för månadskostnad endast 
uppgår till 2,8 (se tabell 8). 

Takvåning 

Denna variabel utgör en dummy och har en koefficient på 515 983 kr (se tabell 
8). Med andra ord uppbringar en takvåning ett betydligt högre pris än en 
lägenhet på något av de övriga våningsplanen. Det beror, som tidigare beskrivet, 
troligtvis på att störande ljud från grannar minskar när det inte finns någon 
lägenhet ovanför samt för att sannolikheten att lägenheten besitter en god utsikt 
ökar dramatiskt då den är högst placerad i en byggnad. En ytterligare tes är att 
en takvåning kan associeras till status och en viss lyxstämpel, vilket en 
konsument troligen värderar extra. 

Kakelugn 

Det går att konstatera att tillgång på kakelugn kommer att höja priset på en 
bostadsrätt med närmare en 200 000 kr (se tabell 8). Denna variabel har ingen 
större koppling till övriga variabler. Som förutspått bidrar den till en mer unik, 
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och för vissa personer trevligare, lägenhet vilket medför att konsumenter 
generellt är beredd att betala extra för detta. 

Balkong 

Även tillgång på balkong har en relativt hög påverkan på försäljningspriset. I 
genomsnitt kostar en balkong dryga 170 000 kr (se tabell 8). Förklaringen kan 
ligga i att personer boendes i innerstaden inte har naturen lika lättillgängligt som 
folk som bor i villa. En balkong är därför ett steg för att lättare, och på ett 
bekvämt sätt, komma åt frisk luft även som lägenhetsboende stadsmänniska. 
Något orättvisande för denna variabel är dock att det inte finns tillgång till någon 
information om hur storleken på balkongen påverkar priset. Det är troligt att en 
större balkong betingar ett högre pris än en mindre, samtidigt som 
marginalkostnaden bör vara avtagande. Detta är dock endast spekulationer som 
ej kan analyseras närmare i denna studie. 

Vasastan/Norrmalm 

Bostadsrätter belägna i Vasastan/Norrmalm är mer attraktiva än de objekt som 
är belägna på Södermalm. Detta ses genom att koefficienten är positiv och av 
värdet 127 733. Således betingar bostadsrätterna i Vasastan/Norrmalm 127 733 
kr mer än en motsvarande lägenhet på Södermalm, men 143 363 kr mindre än 
lägenheter på Östermalm (se tabell 8). För VSNM finns det en viss positiv 
korrelation med BP2 och negativ korrelation till BP3. På liknande sätt som för 
Östermalm går det att tolka detta som att Vasastan/Norrmalm har ett 
förhållandevis stort bestånd av lägenheter från BP2, i förhållande till stadsdelens 
totala andel i undersökningen, samtidigt som förhållandevis få lägenheter från 
BP3 finns i området. Detta kan vara en del i förklaringen till att 
Vasastan/Norrmalm betingar en prispremie i förhållande till Södermalm då vi i 
nästa stycke kan se att äldre lägenheter säljs för ett högre pris. 

Byggnadsår 

I regressionen visas att det finns en signifikant prisskillnad mellan lägenheter 
från de olika tidsperioderna vi delat upp. Enligt modellen så ökar priset på en 
bostadsrätt med åldern på byggnaden (se tabell 8). Som nämnt tidigare tros 
detta utgöra en viss del av det högre priset som återfinns på lägenheter i 
Vasastan/Norrmalm samt på Östermalm. Detta resultat indikerar att 
konsumenter av bostadsrätter sätter ett värde i de vackert bearbetade fasader, 
ofta höga takhöjder, klassiska stil, pampiga entréer och så vidare, som återfinns i 
äldre byggnader och därmed är beredda att betala en premie för dessa 
lägenheter. 

Rum 

Som förväntat blev koefficienten för förklaringsvariabeln RUM positiv och 
uppgår till 205 829 kr (se tabell 8). Variabeln har mycket hög korrelation med 
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variabeln YTA, nämligen 0,891 enligt bilaga 3. Detta är högst förståeligt då det 
vanligtvis finns fler antal rum i stora lägenheter i förhållande till en mindre 
lägenhet. Med det höga värde som återfinns i korrelationsmatrisen är det rimligt 
att misstänka att multikolliniaritet föreligger. Denna är inte av vikt då VIF-värdet 
ligger på 5,159 för RUM och 6,578 för YTA, vilket kan ses i tabell 8. Koefficienten 
för variabeln RUM måste dock tydas med en viss tolkning. För det första är 
koefficienten förmodligen bara giltig inom ett visst intervall. När antalet rum går 
mot stora tal kommer värdet på koefficienten troligen vara alldeles för högt. Det 
finns en gräns där konsumenten inte längre är beredd att betala för att få 
ytterligare ett rum. Med anknytning till detta förmodas att marginalkostnaden 
för antal rum är avtagande. Detta skulle kunna undersökas med hjälp av en log-
modell, vilket dock ej innefattas inom studiens ramar. Vidare är det av intresse 
att undersöka huruvida konsumenter föredrar öppna planlösningar, alltså få rum 
per kvadratmeter, eller planlösningar där ett större antal mindre rum 
förekommer. Denna analys kommer att genomföras i avsnitt 6.4. 

Våning 

I den framtagna modellen framkommer det att en bostadsrätt betingar ett högre 
pris ju högre upp i en byggnad den är belägen. Det visas av att koefficienten för 
förklaringsvariabeln VÅN antar värdet 18 140 kr. Det har rimligen sin förklaring i 
att sannolikheten för god utsikt ökar ju högre belägen en lägenhet är. Dessutom 
minskar insynen från gatan då lägenhetens fönster blir belägna ett antal meter 
över markplan. Som diskuterat i avsnitt 5.1 bör även buller och dylika störande 
ljud minska ju högre upp man kommer. Problemet med denna variabel är att den 
inte förtäljer något om hur byggnader i lägenhetens direkta närhet ser ut. 
Exempelvis spelar det inte särskilt stor roll för utsikten om ens lägenhet ligger 
på 10:e våningen om övriga hus runtomkring är 20 våningar höga. Det är därmed 
svårt att avgöra hur värdet av ökade våningsplan förändras med avseende på 
omgivningen. 

6.3.2. Ej ingående variabler 

Variablerna BV, EV och KH exkluderas vid regressionen. Detta beror på att 
variablerna inte medför en signifikant ökning av förklaringsgraden. Viktigt att 
poängtera är att exkluderingen inte nödvändigtvis betyder att variablerna 
saknar betydelse för prisbilden av en bostadsrätt, utan att förklaringen snarare 
ligger i variabelns kontext och i sammanhanget.  

En anledning till exkludering kan vara att det bidrag en variabel medför till stor 
del förklaras av de redan inkluderande variablerna. Det är plausibelt att BV kan 
relateras till variabeln VÅN, vilket också kan uppmärksammas i deras inbördes 
korrelation (se bilaga 3). I korrelationsmatrisen kan likaså ett samband urskiljas 
mellan TV och EV (se bilaga 3). Samtidigt är det troligt att en variabel som 
etagevåning får ökad betydelse först vid större och lyxigare bostadsrätter, varpå 
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den ges lägre signifikans vid en mer övergripande bostadsrättsanalys. Om 
samband och motiv ej kan identifieras kan det också vara sannolikt att rådande 
variabel helt enkelt inte har samma relativa signifikans. Så kan vara fallet för 
variabeln KU, varpå områdena Kungsholmen och Södermalm ses ha liknande 
påverkan på bostadsrättspriset. 

6.4. Modell 2 – WLS på kvadratmeterpris 

Då modellen i föregående avsnitt var så pass starkt påverkad av ytan valdes att 
utföra ytterligare en regression där beroendevariabeln utgörs av pris per 
kvadratmeter. Förhoppningen med denna modellskattning var dels att få en 
modell där beskrivningen av beroendevariabeln var mer spridd mellan de olika 
förklaringsvariablerna. Dessutom är kvadratmeterpriset ett mått som ofta 
används då konsumenter vill jämföra bostadsrätter av något olika storlek. Som 
kan ses i tabell 9 nedan blir förklaringsgraden endast 0,573, vilket är betydligt 
lägre än för den första modellen. Förklaringen till detta bör ligga i att variabeln 
YTA inte är lika självklar som förklaring av kvadratmeterpriset. YTA är 
fortfarande den förklaringsvariabel som först laddar in i modellen, men nu 
endast med en förklaringsgrad på 0,282. Som vi hoppats på är spridningen av 
den totala förklaringen större mellan de olika variablerna. 

Model Summaryn,o 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,533 ,284 ,282 208,749  

2 ,605 ,366 ,364 196,601  

3 ,655 ,428 ,426 186,752  

4 ,698 ,487 ,484 177,047  

5 ,717 ,514 ,510 172,482  

6 ,729 ,531 ,527 169,475  

7 ,741 ,549 ,544 166,388  

8 ,746 ,556 ,550 165,265  

9 ,749 ,561 ,555 164,335  

10 ,753 ,567 ,560 163,482  

11 ,756 ,571 ,564 162,772  

12 ,760 ,578 ,570 161,563  

13 ,763m ,582 ,573 160,971 1,915 

m. Predictors: (Constant), YTA, RumM2, VSNM, ÖM, BK, BP1, BP2, HI, 
MånadskostnadM2, KU, BV, VÅN, TV 

n. Dependent Variable: Kv.meterpris 

o. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Weight for Pris from WLS, MOD_1 
KV.METER** -2,000 

 

Tabell 9: Modellsammanfattning för WLS-skattningen, modell 2. 
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I tabell 10 kan det tydas att även denna modell är högst signifikant med ett 
relativt högt F-värde. Således är modellen av intresse för att förklara de 
underliggande faktorerna till prisbildningen på bostadsrättsmarknaden. 

ANOVAn,o 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

13 Regression 22970301,656 13 1766946,281 68,191 ,000m 

Residual 16505827,209 637 25911,817   

Total 39476128,865 650    

m. Predictors: (Constant), YTA, RumM2, VSNM, ÖM, BK, BP1, BP2, HI, MånadskostnadM2, KU, 
BV, VÅN, TV 

n. Dependent Variable: Kv.meterpris 

o. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Weight for Pris from WLS, MOD_1 
KV.METER** -2,000 

 

Tabell 10: Samanställning av Anova för WLS-skattning, modell 2. 

Från tabell 11 kan ett antal olika intressanta förekomster observeras. 
Exempelvis får variabeln YTA, som tidigare förväntat, negativt tecken. Det 
innebär att kvadratmeterpriset minskar ju större en lägenhet blir. Ett avtagande 
kvadratmeterpris vid ökad yta anses rimligt då det finns vissa kostnader som 
inte är knutna till storleken på en lägenhet. Exempelvis måste alla lägenheter, 
oberoende av storlek, t ex ha ett kök och toalett, vilka är rum som är 
förhållandevis dyra. 

En annan intressant förklaringsvariabel är rum per kvadratmeter (RUMm2) som 
fått en kraftigt positiv koefficient. Detta indikerar att konsumenter föredrar 
bostadsrätter med en mindre öppen planlösning i förmån för att ha ett extra 
rum. Exempelvis innebär detta att en trerumslägenhet på 70 kvadratmeter bör 
vara mer attraktiv än en tvårumslägenhet med samma yta. Återigen uppkommer 
därmed frågan huruvida konsumenter fortsätter att vara beredda att betala extra 
för fler rum när ytan på en lägenhet blir mycket stor. Detta är något som skulle 
kunna undersökas med en log-modell, men är något som vi lämnar för framtida 
studier. 

I tabell 11 kan man se att VIF värdet för både YTA och RUMm2 är lägre än i 
modell 1. Därmed misstänker vi att även korrelationen mellan de två variablerna 
är mindre i förhållande till modell 1, vilket bekräftas av korrelationsmatrisen (se 
bilaga 4). Detta har sin förklaring i att antalet rum per kvadratmeter egentligen 
inte behöver ha någon direkt koppling till ytan i sig. Detta beror på vilken 
preferens personen som äger lägenheten har och hör alltså samman med 
diskussionen som fördes i stycket ovanför. 
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I övrigt är i stort sett samma variabler som i modell 1 signifikanta för modellen. 
Dessutom är de inbördes storleksförhållandena mellan koefficienterna i modell 2 
uppdelade på ungefär samma sätt som i modell 1. Till exempel är Östermalm 
fortfarande dyrare än Vasastan/Norrmalm och det ses vara mer värdefullt att ha 
en takvåning i jämförelse med tillgång till en kakelugn eller balkong. Detta är ett 
tydligt tecken på att de ingående förklaringsvariablerna är relevanta för att 
beskriva de bakomliggande faktorerna på bostadsrättsmarknaden. Det finns 
dock två variabler som är undantagna. I modell 1 kommer variabeln BP3 in (som 
sista variabel), men i modell 2 kommer variabeln BV in istället. Variablerna utgör 
dock en mycket liten del av det totala förklaringsvärdet vilket gör att inte allt för 
stort fokus bör läggas på denna förändring. Modell 1 och 2 skiljer sig också i 
avseendet att variablerna tas in i modellen i olika ordningsföljd. Detta har delvis 
att göra med att förhållandet mellan förklaringsvariablerna förändrats i och med 
att några variabler satts i relation till antalet kvadratmeter, samt att 
beroendevariabeln är av ny karaktär. 

 
Coefficientsa,b 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

13 (Constant) 57415,480 2080,193  27,601 ,000 53330,615 61500,346   
YTA -350,984 18,225 -,590 -

19,258 
,000 -386,772 -315,196 ,699 1,431 

RUMm2 366474,303 34677,836 ,299 10,568 ,000 298377,606 434571,000 ,818 1,223 

VSNM 4833,292 734,360 ,198 6,582 ,000 3391,233 6275,352 ,722 1,386 

ÖM 7006,926 980,148 ,194 7,149 ,000 5082,214 8931,639 ,896 1,117 

BK 4429,569 616,354 ,202 7,187 ,000 3219,238 5639,899 ,834 1,198 

BP1 6991,588 1109,529 ,189 6,301 ,000 4812,811 9170,364 ,732 1,365 

BP2 3717,309 702,129 ,167 5,294 ,000 2338,542 5096,076 ,662 1,511 

HI 2339,045 699,029 ,093 3,346 ,001 966,366 3711,725 ,846 1,182 

MÅNm2 -62,541 21,500 -,088 -2,909 ,004 -104,761 -20,321 ,716 1,396 

KU 3530,290 1255,182 ,079 2,813 ,005 1065,495 5995,084 ,836 1,196 

BV 4181,026 1125,615 ,111 3,714 ,000 1970,661 6391,391 ,731 1,368 

VÅN 539,902 175,342 ,092 3,079 ,002 195,583 884,221 ,729 1,371 

TV 6902,331 2892,522 ,062 2,386 ,017 1222,299 12582,363 ,959 1,043 

a. Dependent Variable: PRISm2 

b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by Weight for Pris from WLS, MOD_1 KV.METER** -2,000 

 

Tabell 11: Koefficienttabell för modell 2. 
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Den regressionsekvation som fås av modell 2 beskriver kvadratmeterpriset på 
bostadsrätter i Stockholms innerstad enligt följande: 

𝑃𝑅𝐼𝑆𝑚2𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑌𝑇𝐴𝑖 + 𝛽3𝑅𝑈𝑀𝑚2𝑖 + 𝛽4𝑉𝑆𝑁𝑀𝑖 + 𝛽5Ö𝑀𝑖 + 𝛽6𝐵𝐾𝑖 + 𝛽7𝐵𝑃1𝑖
+ 𝛽8𝐵𝑃2𝑖 + 𝛽9𝐻𝐼𝑖 + 𝛽10𝑀Å𝑁𝑚2𝑖 + 𝛽11𝐾𝑈𝑖 + 𝛽12𝐵𝑉𝑖 + 𝛽13𝑉Å𝑁𝑖
+ 𝛽14𝑇𝑉𝑖 

Formel 3: Regressionsfunktion för modell 2. 

6.4.1. Validering av data, modell 2 

Modell 2 har på samma sätt som modell 1 testats för normalfördelning i 
slumptermen, multikollinearitet samt heteroskedasticitet. Normalfördelning i 
slumptermen bekräftas av figur 7, medan frånvaro av betydande 
multikollinearitet bekräftas av de mycket låga VIF-värdena i tabell 11. I tabell 12 
nedan framgår heteroscedasticitet förekommer varpå regressionen till modell 2 
gjorts som WLS-skattning, på samma sätt som för modell 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 7: Slumptermens fördelning, modell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
35 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.935140     Prob. F(16,634) 0.0153 

Obs*R-squared 30.31212     Prob. Chi-Square(16) 0.0164 

Scaled explained SS 37.21927     Prob. Chi-Square(16) 0.0020 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/05/12   Time: 18:34   

Sample: 1 1015    

Included observations: 651   

     
     Tabell 12: Breusch-Pagan-Godfrey test av modell 2.  
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7. Slutsatser och diskussion 

Modell 1 – WLS på pris 

Priset på bostadsrätter i centrala Stockholm förklaras av följande ekvation: 

     𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖 = 238306 + 46057 ∗ 𝑌𝑇𝐴𝑖 − 165 ∗ 𝑀Å𝑁𝑖 + 271097 ∗ Ö𝑀𝑖 + 170593 ∗ 𝐵𝐾𝑖  
                     +127733 ∗ 𝑉𝑆𝑁𝑀𝑖 + 375136 ∗ 𝐵𝑃1𝑖 + 515984 ∗ 𝑇𝑉𝑖 + 205829 ∗ 𝑅𝑈𝑀𝑖  
+198770 ∗ 𝐾𝑈𝑖 + 203261 ∗ 𝐵𝑃2𝑖 + 18140 ∗ 𝑉Å𝑁𝑖 + 103912 ∗ 𝐵𝑃3𝑖 + 61471 ∗ 𝐻𝐼𝑖  

Av dessa underliggande faktorer utmärker sig en lägenhets boarea genom att ha 
den i särklass största inverkan på priset, genom att ensam förklara 83,6 procent 
av prisnivån. 

Som förväntat utgör en lägenhets geografiska läge en betydande skillnad för 
prisbilden. Analysen visar, i enlighet med förväntningarna, att både Östermalm 
och Vasastan/Norrmalm är mer exklusiva områden än Södermalm. I motsats till 
de ursprungliga förväntningarna fanns ingen signifikant skillnad mellan 
Kungsholmens och Södermalms prisnivåer. En viss förklaring till detta återfinns i 
korrelationen mellan geografiskt läge och byggnadsperiod 1 och 2. Korrelationen 
visar att Östermalm och Vasastan/Norrmalm har en förhållandevis hög andel 
äldre byggnader vilka enligt modellen har visats betinga ett högre pris.  

Föga förvånande ökar priset på en bostadsrätt ju högre upp den är belägen i ett 
bostadshus. Mer uppseendeväckande är att variabeln Bottenvåning utesluts i 
modell 1 medan en takvåning samtidigt betingar en betydande prispremium. Det 
visar att den positiva effekten av, för byggnaden, maximerad utsikt och mindre 
störande ljud från omgivningen är större än den negativa effekt i form av insyn 
och gatubuller som kan relateras till en bottenvåning.  

Mer lyxiga aspekter så som kakelugn och balkong bidrar till ett ökat pris på en 
bostadsrätt. Nämnvärt är hur mycket konsumenter är beredda att betala för 
dessa variabler då genomsnittspriset för en kakelugn uppgår till närmare 
200 000 kr. 

Modell 2 – WLS på kvadratmeterpris 

I modell 2 togs följande ekvation fram för att beskriva en lägenhets 
kvadratmeterpris: 

   𝑃𝑅𝐼𝑆𝑚2𝑖 = 57415 − 351 ∗ 𝑌𝑇𝐴𝑖 + 366474 ∗ 𝑅𝑈𝑀𝑚2𝑖 + 4833 ∗ 𝑉𝑆𝑁𝑀𝑖 + 7007 ∗ Ö𝑀𝑖  
                                     +4430 ∗ 𝐵𝐾𝑖 + 6992 ∗ 𝐵𝑃1𝑖 + 3717 ∗ 𝐵𝑃2𝑖 + 2339 ∗ 𝐻𝐼𝑖 − 63 ∗ 𝑀Å𝑁𝑚2𝑖 
                                                                          +3530 ∗ 𝐾𝑈𝑖 + 4181 ∗ 𝐵𝑉𝑖 + 540 ∗ 𝑉Å𝑁𝑖 + 6902 ∗ 𝑇𝑉𝑖  

I modell 1 sågs att antalet rum har en viktig inverkan på bostadsrättspriser. Då 
variabeln har relativt stark koppling till en lägenhets yta är det svårt att dra 
definitiva slutsatser om den exakta inverkan. Med hjälp av modell 2 går det att 
sluta sig till att konsumenter föredrar mindre öppna planlösningar till förmån 
för fler rum.  
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I modell 2 framhävs vidare ett avtagande kvadratmeterpris då en lägenhets yta 
ökar.  En anledning till detta är att det finns ett antal aspekter som måste finnas 
oberoende av storleken på en bostadsrätt. Exempel på detta är kök och badrum 
vilka står för stor kapitalbindning. Då kostnaden slås ut per kvadratmeter 
sjunker således kostnaden med ökad yta.  

Styrkan i de två modellerna är att båda uppvisar hög signifikans och att de 
kompletterar varandra i sökandet efter vilka faktorer som faktiskt ligger till 
grund för prisbildningen på bostadsrätter i centrala Stockholm. Respektive 
regression laddar in motsvarande förklaringsvariabler vilka är yta, antal rum, 
månatlig kostnad, geografiskt läge, balkong, byggnadsperiod, våningsplan, 
kakelugn och hiss. 

 Diskussion 

De slutsatser som kunnat dras från studiens analys stärks av den starka 
signifikans som återfinns hos regressionerna. Kopplat till tidigare studier som 
tagits upp kring bostadsrättspriser har initialt analoga slutsatser kring olika 
faktorers inverkan på bostadsrättspriser kunnat dras. Förutom dessa likvärdiga 
resultat, så som betydelsen av boytan, antalet rum och tillgången till balkong för 
prisbilden, har rådande studie lyckats involvera ytterligare signifikanta faktorer 
vilket har lett till en mer genomträngande bild kring vad som kan påverkar 
priset på en bostadsrätt. 

De restriktioner som förekommer i rådande studie medför begränsningar i de 
resultat och slutsatser som kan erhållas. Vid framtida undersökningar av 
bostadsrättsprisers påverkan kan det således vara intressant att involvera 
ytterligare förklaringsvariabler så som stambyten, bostadsrättsföreningar och 
lägenhetsskick. I framtida studier kan det även ses intressant att bruka 
ytterligare regressioner för att nå vidare resultat. Exempelvis skulle en 
logaritmerad modell kunna indikera marginella betalningsviljan för olika 
faktorer hos bostadsrättskonsumenter, vilket ej omfattas av syftet i denna studie. 

Denna studie har avgränsats till att endast omfatta bostadsrätter i Stockholms 
innerstad. För framtida studier skulle det även vara intressant att söka 
expandera analysen till att innefatta större geografiska områden i strävan mot 
att finna mer generella slutsatser som kan appliceras på bostadsrättsmarknaden 
i stort. 

 

 

  



 

 
38 

Referenslista 

Skriftliga källor 

Björk et al. (2002). Så byggdes husen 1880-2000. Stockholm: Formas förlag. 

Björk, C., Kallstenius, P., & Reppen, L. (2002). Så byggdes husen 1880-2000. 
Stockholm: Formas förlag. 

Fujita, M. (1989). Urban Economic Theory. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Gujarati, D., & Porter, D. (2009). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill. 

Halvorsen, R., & Pollakowski, H. (1981). Choice of Functional Form for Hedonic 
Price. Journal of Urban Economics, pp. 37-49. 

Hendler, R. (1975). Lancaster's New Approach to Consumer Demand and Its 
Limitations. 65(1), 194-199. 

Lancaster, K. (1966). A new approach to consumer theory. Journal of Political 
Economy, 74(2), 132-158. 

Landsburg, S. (1999). Price Theory and Applications. Cincinnati: SOUTH-
WESTERN Collage Publishing. 

Lekvall, P., & Wahlbin, C. (2001). Information för marknadsföringsbeslut. 
Göteborg: IHM Publishing. 

Lepasoon, U. (2001). Byggnaders särdrag - En stilhistorisk handbok 1880-1960. 
Malmö: Bokverket. 

Lindblad, E. (2011). Bostadsrätt och hedoniska priser - En studie av Stockholms 
bostadsmarknad. Stockholm: Södertörn University. 

Länstyrelsen i Stockholms län. (2011). Läget i länet. Bostadsmarknaden i 
Stockholms län 2011. Stockholm: Länstyrelsen. 

Mankiw, N. G. (2007). Macroeconomics. New York: Worth Publishers. 

McArthur, D. P., & Osland, L. T. (2012). Spatial Transferability of Hedonic House 
Price Functions. Regional Studies, 46(5), 597–610. 

McArthur, D. P., Osland, L., & Thorsen, I. (den 28 May 2012). Spatial 
Transferability of Hedonic House Pricing Functions. Regional Studies, ss. 
597-610. 

Pindyck, R., & Rubinfeld, D. (2009). Microeconomics. New Jersey: Pearson 
Education, Inc. 

Roll, N. (2005). Vad påverkar priset på en bostadsrätt? Stockholm: Stockholms 
Universitet. 

Rosen, S. (1974). Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in 
Pure Competition. Journal of Political Economy, 82(1), 34-56. 

Sandberg, K. (2004). Hedonic Prices, Economic Growth and Spatial Dependence. 
Umeå: Umeå economic studies, No. 631. 



 

 
39 

Wilhelmsson, M. (2000). The impact of traffic noise on the values of single-family 
houses. Journal of Environmental Planning and Management, pp. 799–815. 

Wilhelmsson, M. (2000). Traffic Noise and Property Values. Stockholm: Royal 
Institute of Technology. 

Elektroniska källor 

Mäklarstatistik. (den 24 juni 2012). Hämtat från Mäklarstatistik:  http://www. 
    maklarstatistik.se/media/12184/f%C3%B6rdjupad_statistik_201205.pdf 

Mäklarstatistik. (den 5 juni 2012). Hämtat från Mäklarstatistik: 
http://www.maklarstatistik.se 

Slutpris.se. (den 5 juni 2012). Slutpris på bostadsrätter/lägenheter i Stockholm, 
Göteborg, Malmö. Hämtat från Slutpris.se: http://www.slutpris.se/ den 5 
June 2012 

Svenska Dagbladet. (den 3 juni 2012). Hämtat från Allt värre bostadsbrist hotar 
tillväxten: http://www.svd.se/naringsliv/allt-varre-bostadsbrist-hotar-
tillvaxten_6939963.svd  

 

 

  

http://www.maklarstatistik.se/


 

 
40 

Bilagor 

Bilaga 1 – Beskrivning av optimalitetsvillkor 

En konsuments nyttofunktion antas kunna uttryckas som 𝑢 = 𝑈(𝑥, 𝒛), där nyttan 
𝑢 är en funktion av en varas aggregerade karaktäristik z samt kompositvara3 x. 
Enligt resonemang i kapitel 2.1 begränsar konsumentens budget dennes 
maximalt nåbara nytta. Givet att kostnaden för samtliga övriga varor x 
normaliseras till ett och att en konsument endast köper en enhet av vara z 
skapar konsumentens budgetbegränsning bivillkoret 𝑦 ≥ 𝑝(𝒛) + 𝑥, där 𝑦 utgör 
konsumentens budget.  För att maximera nyttan givet budgetrestriktionen krävs 
att 𝑥 och 𝑧𝑖 uppfyller första ordningens optimalitetsvillkor enligt 
𝜕𝑝
𝜕𝑧𝑖

= 𝜕𝑈/𝜕𝑧𝑖
𝜕𝑈/𝜕𝑥

 (1)  

Uttrycket visar att priset en nyttomaximerande konsument är villig att betala för 
en vara beror på hur denne värderar nyttan av varans ingående karaktäristik. 
Det optimala priset på varan erhålls då marginalnyttan för varje karaktäristik 𝑧𝑖 
associerad med varan är lika med marginalnyttan hos 𝑥. Den bostadsrätt som en 
nyttomaximerande konsument köper antas således inneha ingående faktorer, så 
som balkong, tillgång till hiss, ett visst antal rum med mera, vilkas karaktäristik 
kombinerat ger upphov till en maximal nytta. Försäljningspriset på 
bostadsrätten kommer således direkt spegla hur köparen värderar 
bostadsrättens ingående faktorer, vilket kan kartläggas genom en 
regressionsanalys. 

För att förenklat konkretisera ovanstående resonemang till studien kan priset på 
en bostadsrätt antas bero på boytan allena. I detta förenklade fall kommer 
konsumenten vara villig att betala ytterligare för ökad bostadsyta tills, allt annat 
lika, att den erhållna nyttan av en marginellt större bostadsyta sammanfaller 
med marginalnyttan av att konsumera en ytterligare kompositvara. 

  

                                                        
3 En kompositvara är en ekonomisk abstraktion som skildrar en hypotetisk vara 
innefattandes samtliga varor relevanta för ämnet utom just den som behandlas. 
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Bilaga 2 – Viktningsvariabel för WLS  
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Bilaga 3 – Korrelationsmatris för modell 1 
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Bilaga 4 – Korrelationsmatris för modell 2 
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