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Abstract   

 

The purpose of the empirical study is to understand how different factors influence housing prices 

and how consumers' willingness to pay will be governed by different quality aspects regarding 

tenant-owner rights. The study is based on an empirical analysis that, at a starting point, has derived 

from theories derived hypotheses that help us understand how different quality aspects affect the 

price of a housing right. Through the hedonic model, we investigate the underlying circumstances 

why a particular housing cost more than another. Balcony, location and beautiful views are some 

of the attributes that make the property more or less attractive in the market and these can be factors 

that generate an increased value on the home. 

 

After studying the results of individuals' preferences, we can assume an expected value of housing 

law with the hedonic pricing. The study points out the fact that the price for the same housing can 

vary depending on the consumer and how the consumer values different quality aspects. Because 

consumers have different preferences, these quality aspects and properties generate a unique value 

for the buyer (housing price). The regression analysis shows that quality aspects such as living 

space, number of rooms, fee, floor, neighborhoods and time of construction (housing quality) are 

factors that affect individuals' willingness to pay. 
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Sammanfattning 

 

C-uppsatsens ändamål inriktar sig på att förstå hur olika faktorer influerar bostadspriserna och hur 

konsumenters betalningsvilja styrs av olika kvalitetsaspekter rörande bostadsrätter. Studien bygger 

på en empirisk analys som har som utgångspunkt att från teorier härleda hypoteser som hjälper oss 

förstå hur olika kvalitetsaspekter påverkar priset av en bostadsrätt. Genom hedoniska modellen 

undersöker vi de underliggande omständigheterna till varför en viss bostad kostar mer än en annan. 

Balkong, läge och vacker utsikt är några av de attribut som gör bostaden mer eller mindre attraktiv 

på marknaden och dessa kan vara faktorer som genererar ett ökat värde på bostaden.  

När vi studerat resultatet av individers preferenser kan vi anta ett förväntat värde på bostadsrätten 

med den hedoniska prissättningen. Studien pekar på det faktum att priset för samma bostad kan 

variera beroende på konsument och hur konsumenten värdesätter olika kvalitetsaspekter. Eftersom 

konsumenter har olika preferenser genererar dessa kvalitetsaspekter och egenskaper ett unikt värde 

för köparen (bostadspriset). I regressionsanalysen kan man se att kvalitetsaspekterna som boyta, 

antal rum, avgift, våning, stadsdelar samt byggnadsår (bostadskvalitet) är faktorer som påverkar 

individers betalningsvilja.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hedonisk prissättning, betalningsvilja, konsumenters preferenser. 



 

 iv 

Innehållsförteckning  

1.	  INLEDNING	  ..................................................................................................................................................	  1 
1.1 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................ 2 
1.2 SYFTE ........................................................................................................................................... 2 
1.3 FRÅGESTÄLLNING ......................................................................................................................... 2 
1.4 METOD .......................................................................................................................................... 3 
1.5 AVGRÄNSNING .............................................................................................................................. 3 
1.6 DISPOSITION .................................................................................................................................. 4 

2.	  TIDIGARE	  STUDIER	  ..................................................................................................................................	  5 
2.1 VÄRDET AV UTSIKT OCH ÖPPNA YTOR: BERÄKNINGAR FRÅN EN HEDONISK PRISMODELL FÖR 
RAMSEY COUNTY, MINNESOTA, USA ................................................................................................. 5 
2.2 MÄTNING AV BETALNINGSVILJAN FÖR HUS I ETT HÅLLBART GRANNSKAP. ..................................... 5 
2.3 STADSOMRÅDEN OCH BOSTADSPRISER MED EN HEDONISK PRISMODELL......................................... 6 
2.4 TILLÄMPNING AV HEDONISK PRISSÄTTNING PÅ BOSTADSRÄTTER I UPPSALA .................................. 6 

3.	  TEORIER.......................................................................................................................................................	  7 
3.1 BOSTADEN SOM EN TILLGÅNG – VAD BETALAR KONSUMENTEN FÖR .............................................. 7 
3.2 KONSUMENTERS PREFERENSER ..................................................................................................... 8 
3.3 HEDONISK MODELL ....................................................................................................................... 9 

3.3.1 Hedonisk prissättning............................................................................................................. 9 
3.3.2 Betalningsviljan som mått på preferenser avseende bostaden ............................................... 10 

4.	  DATA	  ...........................................................................................................................................................	  12 
4.1 BESKRIVNING AV INKLUDERANDE VARIABLER ............................................................................ 13 
4.2 BESKRIVNING AV EXKLUDERANDE VARIABLER............................................................................ 16 
4.3 MEDELVÄRDSTABELL ................................................................................................................. 17 

5.	  EMPIRISK	  ANALYS	  ..................................................................................................................................	  18 
5.1 LINJÄR REGRESSIONSMODELL ..................................................................................................... 18 

5.1.1 Fulländad regression - skattad med robust standardfel. ........................................................ 20 
5.2 REGRESSIONSRESULTAT .............................................................................................................. 21 

6.	  SAMMANFATTNING	  ...............................................................................................................................	  26 
6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION........................................................................................................... 26 

6.1.1 Reflektion över preferenserna ............................................................................................... 29 
6.2 SLUTSATSEN ............................................................................................................................... 30 

REFERENSLISTA	  ..........................................................................................................................................	  31 



 

 1 

1. Inledning         
I det inledande avsnittet av denna studie ges en bakgrundsbeskrivning av bostadsmarknaden och 

en beskrivning av en problemformulering. Här definieras syftet med studien och en beskrivning 

av vilka metoder som använts.  

 

Att priserna på bostadsmarknaden har ökat markant har inte undgått någon. Fortsatt låg ränta och 

det ökade trycket på bostadsmarknaden har under åren bidragit till att det skapats osunda 

bostadspriser. I Stockholm är det Stockholms innerstad som legat i spetsen för höga bostadspriser. 

Det råder delade meningar om vilka bakomliggande faktorer som påverkar prissättningen av 

bostadsrätter i Stockholms innerstad samt vad som påverkar prisskillnader mellan dessa 

bostadsrätter. Varför är man villig att betala mer för en bostad jämfört med en annan? Vår studie 

använder fakta från 2008 samt 2015 för att analysera vilka kvalitetsaspekter (bostadskvalitet) som 

påverkar priset på en bostadsrätt. Med studien vill vi undersöka om det finns faktorer som påverkar 

prissättningen kopplat till konsumenters preferenser och hur konsumenters betalningsvilja för 

dessa preferenser kan motivera bostadspriset. Med hjälp av den Hedoniska prismodellens teori 

kommer vi att analysera och förklara de underliggande och bakomliggande faktorer som styr denna 

utveckling och skillnader i pris.   
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1.1 Problemformulering  

Resultatet utav låga bolåneräntor och ej existerande amorteringskrav i samband med att folk i 

allmänhet tjänar mer pengar har gjort att betalningsviljan har ökat för bostadsrätter (Claussen, 

Lagerwall & Jonsson, 2011). Mellan åren 2008 och 2013 har den disponibla medianinkomsten i 

Sverige ökat med 15% (Statistiska Centralbyrån, 2015). När den disponibla inkomsten ökar 

tenderar människor att vilja konsumera och spendera mer (Jones, 2014).  

Vi kan dock se att prisökningen för bostadsrätter i Stockholms innerstad ökat relativt mer än vad 

som kan förklaras med ökade inkomster och ökad betalningsförmåga (Svensson, 2017 ). När 

människor värdesätter bostadskvalité mer ökar deras betalningsvilja.  

Hur konsumenterna värderar nyttan baseras på en rad önskemål och krav där preferenserna varierar 

mellan individer. Är det då konsumenters syn på nytta kopplat till bostadskvalité som bidragit till 

den prissättning som vi ser på bostadsmarknaden?   

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera och undersöka hur individers betalningsvilja styrs av olika 

kvalitetsaspekter och tillgångar. Målet blir att försöka belysa vilka faktorer och egenskaper som 

människor anser vara bland det viktigaste kvalitetsaspekterna för köp av en bostadsrätt, vilket i sin 

tur styr prissättning på bostadsrätter i Stockholms innerstad. Genom den empiriska metoden ska 

arbetet försöka illustrera sambandet mellan prissättningen och de påverkande faktorerna.  

1.3 Frågeställning    

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 

       

Ø   Hur påverkas individers betalningsvilja av bostadskvalité?  
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1.4 Metod   

Vår studien bygger på en empirisk analys som har som utgångspunkt att från teorier härleda 

hypoteser som hjälper oss förstå hur olika kvalitetsaspekter påverkar priset av en bostadsrätt. Vi 

har valt att undersöka Stockholms innerstads bostadspriser på detaljnivå genom regressionsanalys. 

Ett sätt att göra detta på är att titta på den hedoniska prissättningen. Denna metod används för att 

undersöka de underliggande omständigheterna till varför en viss bostad kostar mer än en annan. 

Det kan t.ex. handla om bostadens adress, våningsplan, storlek osv. Studien är utformad efter 

insamlad information och data som har används för att undersöka hur prisskillnader uppstår på 

grund av dessa påverkansfaktorer samt hur det styr individens betalningsvilja. Data har 

införskaffats från Svensk Mäklarstatistik AB samt information från redan befintliga artiklar, teorier 

och studier. För att analysera vilka faktorer som har ett inflytande på bostadspriset har vi tagit del 

av statistik på bostadsaffärer från året 2008 och 2015 inom Stockholms innerstad. Observationerna 

för vardera år är ihopslagna till ett urval av 400 bostadsrätter med en tidsdummy för respektive år.   

1.5 Avgränsning 

Studien varit tvungen att begränsas på grund av begränsad tillgång av data. Därmed byggs 

undersökningen på en tvärsnittsanalys istället för en tidsserieanalys. Det varit intressant att 

undersöka hur prisskillnaden förändrats och påverkats under en längre utsträckning och 

tidsintervall men dessvärre förekom begränsad tillgång till data. Urvalet har även avgränsats och 

inriktar sig endast på bostadsrätter i Stockholms innerstad. Denna avgränsning har vi gjort därför 

att prisskillnaden inom centrala Stockholm jämfört mot Stockholms län, eller resterande Sverige, 

inte tycks vara densamma. Det skulle därför ge en missvisande bild att utöka området varför vi 

valt att begränsa studien till Stockholms innerstad.  
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1.6 Disposition  

1. Inledning 

Det första avsnittet inleds med en genomgång och en bakgrundsbeskrivning av 

bostadsmarknaden samt en problemformulering. Den beskriver också syftet med studien och 

vilka metoder som användas.  

 2. Tidigare studier 

I det andra avsnittet behandlas tidigare studier som vi tyckt varit relevanta för vår studie. Genom 

tidigare studier vill vi kunna hjälpa läsarna att få förståelse och kunskap inom ämnet vi har valt. 

3. Teori 

Teoridelen behandlar teorier och modeller som är väsentliga och relevanta avseende faktorer som 

kan påverka prisskillnaden i vår studie. 

4. Data  

I det här avsnittet redogör vi för vårt tillvägagångssätt att få fram data. Här presenteras även 

specifikationer av de variabler som vi valt att inkludera och exkludera i arbetet. 

5. Empirisk analys  

I den empiriska analysen presenteras regressionsanalyserna där vi analyserar resultaten.  

6. Sammanfattning 

Här förankras resultatet med teorier som vi fått fram av regressionsanalyserna med en avslutade 

diskussion. Vi avslutar med att sammanfatta slutsatsen som vi har kommit fram till i studien. 

Referenslistan 

I referenslistan hittar man de källor som vi har använt oss utav i studien.   
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2. Tidigare studier        
I denna del tar vi upp några tidigare studier som inriktar sig på hur betalningsviljan ser ut hos 

individer och de hedoniska effekterna som bakomliggande orsak, vilket känns relevant för 

uppsatsen och styrker arbete genom en bredare förståelse och kunskap inom områden.  

2.1 Värdet av utsikt och öppna ytor: Beräkningar från en hedonisk 

prismodell för Ramsey County, Minnesota, USA  
I artikeln Värdet av utsikt och öppna ytor: beräkningar från en hedonisk prismodell för Ramsey 

County, Minnesota, USA beskriver Sander och Polasky (2008) hur de med hjälp av en hedonisk 

prissättningsmodell undersökt hur den omgivande miljön påverkar boendepriserna, som t.ex. utsikt 

och öppna ytor. Resultatet från studien visar bland annat att närheten till sjöar hade störst inverkan 

på pris men även närhet till parker, motionsspår och älvar hade en ökad effekt på försäljningspriset. 

Slutsatsen från studien är att den omgivande miljön är viktig, speciellt för singelfamiljer och därför 

bör man ta hänsyn till att bevara miljön när man planerar och beslutar om markanvändning 

eftersom det kan minimera negativa ekonomiska, sociala och miljömässiga utfall förenade med 

urbanisering. (Sander and Polasky, 2008) 

2.2 Mätning av betalningsviljan för hus i ett hållbart grannskap. 

Tan (2011) har gjort ett arbete om att mäta betalningsviljan för hus i ett hållbart grannskap. I denna 

studie fastställs det att betalningsviljan är acceptabel för förändringar i strukturella, lokaliseringar 

och grannskapsattribut av bostäder som innehåller hållbarhetsmål. Under arbetet intervjuades 299 

hushåll från Kuala Lumpur och Selangor i Malaysia. Resultat visar att bostadsutvecklare borde 

bygga grannskapet som främjar hållbarhet, eftersom husköpare i allmänhet är villiga att betala mer 

för att leva i ett hållbart grannskap. För att bygga en progressiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp 

bör regeringen skapa visionen som ger riktlinjer för politiken som beskriver de nödvändiga 

aspekterna av ett hållbart grannskap. (Tan, 2011) 
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2.3 Stadsområden och bostadspriser med en hedonisk prismodell  
Eftersom närhet till stadskärnan, eller specifikt arbetsplatsen, tycks vara en avgörande faktor för 

markpriserna och därmed också bostadspriserna, tar man många prismodeller hänsyn till avståndet 

mellan bostaden och stadskärnan där man antar att de flesta jobbar. Ottensmann et al (2008) hävdar 

att man också bör ta hänsyn till decentralisering av arbetsplatser och därför har man i studien 

Urban Location and Housing Prices within a Hedonic Model av Ottensmann et al (2008) använt 

sig av ett alternativt tillvägagångssätt som förutom avstånd till stadskärnan också innefattar 

avstånd till andra företagscenter och dessutom åtkomligheten till dessa. Studien visade att även 

fast det fanns andra karaktäristiska drag, såsom grannskap, som hade större effekt på 

bostadspriserna så var även läget av bostaden i förhållande till arbetsplatsen utanför stadskärnan 

av stor betydelse (Ottensmann, 2008).  

2.4 Tillämpning av hedonisk prissättning på bostadsrätter i Uppsala  

Bashir (2014) har baserat sin studie på Uppsalas bostadsmarknad och har som syfte att analysera 

vad som påverkar bostadspriserna. Författaren riktar in sig på hur betalningsviljan ser ut för 

spekulanter, vilket anspelar sig på önskemål och krav då det kan variera enormt mellan individer. 

För att beräkna betalningsviljan har Bashir utgått ifrån bostadsrättens estimerade egenskaper och 

använder sig av en implicit formel, vilket är en hedonisk prissättningsmetod. Tillvägagångssättet 

görs för att illustrera de olika egenskapernas värde för att därefter förmå att tolka dom.  

De genomförda regressionsmodellerna visar att de basvariablerna som är inkluderade dvs 

”boarea”, ”avgift”, ”rum” och ”byggår” hade en tydlig effekt på bostadsrättspriset. Likväl sker ett 

samspel mellan boarea och rum men anses fortfarande ha en stor betydelse av de effekter som 

påverkar priset. Således hör det till att individers preferenser ser annorlunda ut. 

Studien slutresultat visar ett tydligt mönster att konsumenter värdesätter närliggande områden till 

centrum, vilket tros bero på att Uppsala är en studentstad samt att de värderar närhet till universitet 

och bekvämligheten mycket mer. Dock anser Bashit att hänsyn bör tas till makroeffekter som inte 

är inkluderade i regressionsanalysen. (Bashir, 2014) 
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3. Teorier       
I detta avsnitt beskrivs de teorier som tillämpas i vår studie. Vi redogör också för olika applicerbara 

analysmetoder som kan användas i en värderingsprocess. Centralt i vår studie är hedonisk metodik 

där betalningsviljan kan tolkas som ett mått på individers preferenser för bostaden. Genom att 

använda betalningsviljan som ett mått kan vi ta reda på hur konsumenters betalningsviljor styrs av 

de olika kvalitetsaspekterna (bostadskvalité). 

3.1 Bostaden som en tillgång – vad betalar konsumenten för  

Det finns flera faktorer som kan öka värdet på en bostad. Balkong, läge och vacker utsikt är några 

av de attribut som gör bostaden mer eller mindre attraktiv på marknaden (Isacson, 2006). Isacson 

(2006) menar att en bostadsrätt i Stockholms innerstad har ett pris som är 50-60% högre än 

motsvarande bostadsrätt i någon utav Stockholmsförorterna. Förutom läget av bostaden i 

förhållandet till den centrala stadskärnan så spelar också läget av lägenheten i huset en betydande 

roll. En lägenhet högre upp i ett flervåningshus i ett bra ljust läge har ofta ett högre försäljningspris 

jämfört med likvärdig lägenhet på markplan utan uteplats med risk för insyn utifrån. Samtidigt, 

om fastigheten har många våningsplan, kräver de flesta köpare, speciellt äldre och barnfamiljer, 

hiss. Alltså, tillgång till hiss kan även de öka värdet på bostaden. Lägenhet med balkong brukar i 

regel också värderas högt. Vid avsaknad av balkong kan det därför vara en bra investering att 

bygga en då kostnaden för bygget ofta är lägre än värdeökningen såvida balkongen sitter i ett bra 

läge (Isacson, 2006).  
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3.2 Konsumenters preferenser  

Konsument teorin handlar om hur människor väljer att konsumera, dvs konsumentbeteendet. Som 

konsument finns det en mängd varor och produkter att välja ibland. Genom att analysera 

konsumentbeteendet kan konsumentpreferenser undersökas. För att förklara konsumentbeteendet 

antar ekonomer att konsumenterna har en uppsättning av preferenser som de använder för att styra 

dem när de väljer mellan varor. Dessa preferenser och tillfredställelser skiljer sig väsentligt mellan 

individer. Exempelvis kan konsumenten välja att spendera större delen av sina pengar på en stor 

lägenhet eller så väljer hen hellre att köpa en mindre lägenhet (billigare) för att senare kunna 

använda resterande pengar på t.ex. att resa. Med andra ord måste konsumenten allokera sina 

resurser för att kunna köpa en viss mängd varor (kombination av varor) eller en viss bostad. Dvs 

kombinationen av preferenser kommer påverka konsumentbeteendet för köp av bostaden.  

  

Teorin hävdar att konsumenten väljer mellan en mängd varor genom att rangordna vilken 

tillfredställelse ett köp av varan kommer att ge. Vi sammanfattar konsumentens ranking med ett 

preferensförhållande. Om konsumenten tycker att vara a är värd minst lika mycket eller mer än 

vara b, säger vi att konsumenten föredrar a över b, vilket skrivs som (a > b). Om vi lägger in flera 

varor (c) i ekvationen och anser att konsumentens preferenser över varor är konsekvent så kan 

teorin ge följande slutsatser. Om konsumenten föredrar a över b och föredrar b över c (b > c) så 

kommer konsumenten även föredra a över c (a > c), så kallade transitiva preferenser. Med andra 

ord föredra konsumenter mer av något snarare än mindre av något.  

 

Modellen bygger på tron om att konsumenter har möjligheten att jämföra olika varor och baserat 

på den jämförelsen välja den varan som ger dem största glädje och tillfredställelse med hänsyn till 

konsumenters budget. Genom att analysera konsumentens preferenser kan man återspegla 

konsumentens ranking av dessa varor (Perloff, 2014).  
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3.3 Hedonisk modell 

3.3.1 Hedonisk prissättning 

För att kunna uppskatta priset för bostaden utgår vi ifrån teorin om hedoniska värdemodellen eller 

även kallad hedonisk prissättning. Den representerar den totala betalningsviljan för bostadens 

kvalitetsegenskaper. Metoden används för att teoretiskt räkna fram ett förväntat pris på 

bostadsrätten. Priset på bostadsrätten antas som en funktion av alla kvalitetsegenskaper 

tillsammans. Den utförda teorin av Rosen (1974) antar därav att varan (bostadsrätten) uttrycks som 

en ekvation av alla kvalitetsegenskaper (zi) som hittas i varan,	   𝒛 = (𝑧%, 𝑧', 𝑧( … 𝑧*). Där zi 

återspeglar egenskaper som bidrar till en viss nytta och värde till bostadsrätten som utgörs av 

vektorn 𝒛. När de vägs ihop skapar det den hedoniska prisfunktionen 𝑝(𝒛) = 𝑝(𝑧%, 𝑧', 𝑧( … 𝑧*), 

d.v.s. bostadspriset. Priset för samma bostad kan därav variera beroende på konsument och hur 

konsumenten värdesätter dessa egenskaper. För att estimera värdet på bostadsrätten undersökes 

både interna och externa faktorer, vilket ger positiva eller negativa effekter. Externa faktorer skulle 

bl.a. kunna vara närhet till centrum, stan, vänner eller det geografiska området. Exempel på interna 

faktorer är antal rum, storlek, öppenspis, våningsplan m.m. (Rosen, 1974).  
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3.3.2 Betalningsviljan som mått på preferenser avseende bostaden   
Formeln nedan (1) härstammar från konsumentteori och illustrerar hur individer har preferenser 

för vissa egenskaper som gör att individen föredrar exempelvis en bostad (𝐵-) framför en annan 

(𝐵.).  

𝐵- > 𝐵.                  (1) 
         

Således innebär detta att individen rangordnar preferenser och vilken kombination av egenskaper 

hos bostaden som väljs beror på individens upplevelse av nyttigheterna (U). Givet att preferenserna 

är transitiv där U(a) > U(b),  U(b) > U(c) måste även U(a) > U(c). Här kan man utläsa att individer 

upplever mer nytta av en bostadsrätt i förhållande till den annan. Detta beskrivs enligt 

nyttofunktionen. Nyttofunktionen nedan visar att nyttan hos bostad Bi är större jämfört med Bj.  

 

         U(𝐵-) > U(𝐵.)                (2) 
 

Bostaden kan delas upp och ses som en varukorg av olika egenskaper (qin). Egenskaperna som 

kombineras kan ge en större nytta än var för sig och kombination av dessa egenskaper kommer ge 

en viss nytta till bostaden. Nyttan varierar beroende på hur individen värderar de olika 

egenskaperna 𝑈*(𝑞-*). Således kan antagandet göras att bostaden får ett unikt värde för köparen 

beroende på hur den additiva nyttofunktionen ser ut för varje specifik bostad. Bostadsrättens 

kombinerade nytta kan representeras som en additiv nyttofunktion (3) enligt nedan.  

 
            U(B3) = 𝑈%(𝑞-%) + 𝑈'(𝑞-') +	  𝑈((𝑞-() … 𝑈*(𝑞-*)          (3) 

 

Dessa egenskaper skulle kunna ses som olika kvalitetsaspekter som konsumenter söker vid köp av 

en bostadsrätt. Några av dessa kvalitetsaspekter skulle kunna vara balkong, läge, våningsplan m.m. 

vilket i sin tur påverkar prissättningen (värdet) av bostaden. Genom att den additiva 

nyttofunktionen länkas samman med regressionsteorin kan vi se ett samband hur olika individers 

betalningsviljor styrs av de olika egenskaperna/kvalitetsaspekterna (𝑞-*). Detta beskrivs enligt 

formeln (4) där den additiva nyttofunktionen är applicerad för att estimera b	  - koefficienterna till 

dess egenskap (𝑞-*). 

                                  U(B3) = b4 + b% • 𝑞-% + b' • 𝑞-' +	  b(	  •	  𝑞-( ….  b*	  •	  𝑞-*                    (4) 
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Värdet av egenskaperna kan sedan estimeras med hjälp av betalningsviljan som förkortas WTP 

(Willingness to pay). WTP anger betalningsviljan för konsumenten vilket representeras av 

individens preferenser. Genom att använda betalningsviljan som ett mått kommer vi kunna göra 

en tydlig övergång till vår regression. Betalningsviljan för en bostadsrätt kan representeras som en 

varukorg av egenskaper, där konsumenten har olika preferenser över dessa egenskaper. Det 

innebär att betalningsviljan för bostadsrätten representeras av hur konsumenten värdesätter en viss 

kombinationen av egenskaper och beroende på hur konsumenter värdesätter dessa egenskaper 

antas det ge ett unikt värde och betalningsvilja för köparen (bostadspriset).  

Genom att summera egenskaperna (𝑞*) som en bostadsrätt besitter fås en direkt prisskattning på 

bostaden där b är den marginella betalningsviljan.  

                          𝑊𝑇𝑃 = 𝑝𝑟𝑖𝑠 = b	  4 + b	  %•	  𝑞% + b	  '•	  𝑞' + b	  (•	  𝑞( …	  b	  *𝑞*        (5)                

Den hedoniska prismetoden gör det därför möjligt att skatta betalningsvilja med hjälp av tidigare 

försäljningspriser. (Perloff, 2014). 
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4. Data   
Data är införskaffad från ”Svensk Mäklarstatistik AB”. Den hjälper oss att undersöka hur olika 

faktorer styr prisskillnaden mellan bostadsrätter samt hur dessa styr individers betalningsvilja 

kopplat till bostadskvalité. För att analysera data för 2008 och 2015 har vi inriktat uppsatsen till 

en tvärsnittsstudie. Data innehåller 200 slumpmässiga objekt i Stockholms innerstad från 

respektive år som vi sedan slagit ihop till ett stort urval på 400 observationer. Det slumpmässiga 

urvalet är taget från en population av antal sålda bostäder i Stockholms innerstad. Faktorer som 

undersökts är boyta, avgift, våning, antal rum, stadsdelar samt byggnadsår som vi prövat utifrån 

olika log-linjära regressionsmodeller i programmet Stata. 

Tabell 2. Definition av de ursprungliga variablerna i studien och förväntad resultat. 

VARIABLER DEFINITION FÖRVÄNTAD 
RESULTAT 

BEROENDE VARIABEL 
 
PRIS 

 
slutpris för såld bostadsrätt. 

Beroende 
variabel 

OBEROENDE VARIABLER 
 
BOYTA 

 
boarean i kvadratmeter för bostadsrätten 

 
+ 

 
AVGIFT 
 

 
månadsavgift för bostadsrätten 

 
 – 

 
ANTAL RUM 
 

 
antalet rum i bostadsrätten (1, 2, 3 & 4) 

 
 + 

 
VÅNING 
 

 
vilken våning som bostadsrätten ligger på 

 
 + 

 
STOCKHOLMS STADSDELAR 

1 om bostaden ligger på den specifika 

stadsdelen, annars 0 vilket syftar till 

referensvariabeln. 

 
 – 

 
BYGGNADSÅR 

1 om bostaden är byggd på det specifika 

byggnadsår, annars 0 vilket syftar till 

referensvariabeln 

 
 – 

 
PRISSKILLNAD 2008 & 2015 
 

1 om bostaden är sålde 2015, annars 0 vilket 

syftar till referensvariabeln 2008.  

  
+ 
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4.1 Beskrivning av inkluderande variabler  

Studien använder sig av ett antal utvalda variabler. Den undersöker en beroende variabel och sex 

oberoende variabler enligt tabellen ovan. Nedan beskrivs och förtydligas varje enskild variabel för 

sig. 

 
Beroende variabel   ”Slutpris för såld bostadsrätt” 

Slutpris har vi valt som den beroende variabeln för vår studie för att kunna granska vilka faktorer 

som kan påverka slutpriset för de sålda bostäderna. Slutpriset är lika med det totala beloppet som 

köparen måste betala till säljaren för bostaden. Det kan både ske genom ett fastpris eller genom 

budgivning, vilket ofta sker när det är flera köpare som är intresserade av samma bostad. Därmed 

konkurrerar de om bostaden och den spekulant som läger högsta bud blir köpare. Majoriteten av 

lägenheterna säljas ofta för mer än utgångspriset. Det är ett mönster som vi kunnat se de senaste 

åren inom Stockholms kommun. (Booli, 2017). Likväl kan bostaden säljas för mindre än vad 

bostaden varit ute för på marknaden, dvs lägre än utgångspriset. Konsumenten har då lagt ett så 

kallat skambud, vilket då avser en sämre affär och kan leda till att säljaren måste sälja med förlust. 

I regressionsanalysen omformulerar vi pris till logform för att fånga upp elasticiteten. Ur det 

slumpmässiga urvalet ligger den lägsta sålda bostaden på 1 000 000 kronor och den högsta på 10 

800 000 kronor, beräknat i svenska kronor i Stockholms innerstad. Se avsnitt 4.3 Medelvärdstabell. 

 

Oberoende variabel   ”Boyta” 

Variabeln Boyta motsvara boarean i kvadratmeter för de lägenheter som undersöks och i 

regressionsanalysen omformulerar vi boyta till logform. Detta för att fånga upp den procentuella 

prisförändringen. Vi anser att boyta förväntas ha en positiv effekt på slutpriset.  I Sverige finns det 

regler hur man mäter arean i lägenheter och hus. För att göra arean mätbar delas det upp i två, så 

kallat boarea och biarea. Byggnadens totalyta inkluderar både boarean och biarean tillsammans. 

Arean som kallas för användbart utrymme är boarean. Det är den ytan som man ofta syftar på när 

det kommer till lägenheter och i grunden är det boarean som bestämmer utgångspriset på 

bostadsrätten. Tvärtom motsvarar biarean det utrymme som inte alltid går att använda som boende. 

Det skulle till exempel kunna vara rum med snedtak. För att det ska kunna räknas som boarea 

måste snedtaket vara högre än 1,9 meter (Swedish standards institute, 2009). Liknande studier 
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hävdar att folk vädersätter boyta relativt mer i mindre bostadsrätter jämfört med större (Bashir, 

2014). Det är sällan fyror har lika högt kvadratmeterpris som ettor (svensk mäklarstatistik, 2017). 

 

Oberoende variabel   ”Avgift” 

Varje månad måste man betala en avgift till bostadsrättsföreningen vilket går till att täcka alla 

gemensamma kostnader som föreningen har. Man skulle kunna kalla de gemensamma kostnaderna 

för föreningens avgift. Det består utav bland annat reparationer, fastighetsskötsel, uppvärmning, 

administration, amortering, och förmodligen det viktigaste, räntekostnader. 

Månadsavgiften skiljer sig beroende på bostadsrättsföreningen och det som påverkar 

månadskostnaden mest är föreningens belåning. Om föreningen har en stor belåningsgrad tyder 

det på att föreningen har stora skulder och som i sin tur leder till större räntekostnader. Det kan 

antyda att bostadsrättsföreningen har en dålig ekonomi, men det behöver dock inte vara så i alla 

fallen (Borättupplysning, 2015). Det är bland annat detta som påverkar månadsavgiften.  

Eftersom att månadsavgiften kan skilja beroende på bostadsförening påverkar detta även priset på 

bostaden olika mycket. Vi anser att en låg avgift kan tyda på att bostadsföreningen har en god 

ekonomi och skulle då kunna definieras som en kvalitéaspekt som konsumenter värdesätter vid 

köp av en bostadsrätt. Månadsavgiften är en faktor som förväntas påverka priset negativt och det 

kan tolkas såsom att ju högre avgiften per kvadratmeter är desto mindre ökar priset. En hög avgift 

samt ett stort lån innebär större månadskostnader, vilket kan medföra att man inte är villig att 

investera lika mycket i bostadsrätten. På så sätt har det en negativ effekt på priset. Även variabeln 

avgift har vi valt att formulera till logform i regressionen. 

 

Oberoende variabel   ”Antal rum”   

Antal rum är en typ av storleksförklaring för en bostadsrätt, utan medräkning av boarea. När man 

talar om rum i en bostadsrätt räknar man antal rum plus kök. Det innebär att om lägenheten är en 

2:a, har bostadsrätten 2 rum plus kök. De bostadsrätter som estimeras är mellan 1–4 rum. I 

regressionsanalysen anser vi att antal rum bör påverka priset positiv. Variabeln kan likväl korrelera 

med boyta eftersom när boytan ökar brukar det ge utrymme för fler rum. Dock kan det finnas 

konsumenter som hellre föredrar en öppen planlösning istället för ett extra rum. Den vanligaste 

lägenhetsstorleken i Stockholms kommun är 2 rum och kök med en genomsnittsyta på 57 

kvadratmeter (Statistiska Centralbyrån, 2016). 
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Oberoende variabel   ”Våning”   

Med våning syftar man på vilken våningsplan som lägenheten befinner sig på, räknat från gatuplan. 

Det är vanligt att köpare föredrar lägenheter på ett högre våningsplan jämfört med en lägenhet på 

en lägre nivå. Därmed förväntas det ha en positiv effekt på priset desto högre upp bostaden ligger 

på (BoUpplysningen, u.å.). Faktorer som kan förklara det är bland annat bättre utsikt samt att det 

minskar möjlighet att se in och eventuellt ger bättre ljusinsläpp. 

 

Oberoende dummyvariabel *   ”Stockholms Stadsdelar” 

För Stockholms stadsdelar gjorde vi till en dummyvariabel för att undersöka vilken stadsdel som 

påverkade priset mest. Som referensvariabel har vi valt Vasastan och jämförde den mot tre andra, 

Kungsholmen, Södermalm och Östermalm. Observera att objekten är slumpmässigt utvalda. Om 

alla dummyvariabler är 0 betyder det att bostaden ligger på Vasastan eftersom den är 

referensvariabeln. 

𝐷𝐊𝐮𝐧𝐠𝐬𝐡𝐨𝐥𝐦𝐞𝐧= 1 om bostadsrätten ligger på Kungsholmen, annars 0 

𝐷𝐒ö𝐝𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐦= 1 om bostadsrätten ligger på Södermalm, annars 0 

𝐷Ö𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐦= 1 om bostadsrätten ligger på Östermalm, annars 0 

 

Oberoende dummyvariabel *   ”Byggnadsår” 

Byggnadsår har vi valt att göra till en dummyvariabel för att kategorisera olika årtionden. Vi har 

skapat dummyvariabel byggnadsår med fyra olika perioder, där ena perioden används som 

referens. Variabeln syftar på vilket år som fastigheten byggdes. Orsaken till varför variabeln är 

uppdelad mellan perioder är för att få ett rättvisare och bättre resultat då det ska bli jämnare antal 

bostäder i datasättet. Om alla dummyvariabler är 0 betyder det att bostaden är byggd på 1600-talet 

eller tidigare eftersom den är referensvariabeln. 

 Vi har kommit över data från 1600-talet till 2000-talet och har utformat dummyvariablerna: 

Byggnadsår (1700-1929), Byggnadsår (1930-1938) och Byggnadsår (1939-2015) för 2015. 

𝐷"#$$%&'(å*	  (-.//0-121) = 1 om bostadsrätten är byggd mellan åren 1700-1929, annars 0  

𝐷"#$$%&'(å*	  (-14/0-145)	  = 1 om bostadsrätten är byggd mellan åren 1930-1938, annars 0 

𝐷"#$$%&'(å*	  (-14102/-6)	  = 1 om bostadsrätten är byggd mellan åren 1939-2015, annars 0 

 

 



 

 16 

Oberoende dummyvariabel *   ”Prisskillnad 2008 & 2015” 

För att undersöka prisskillnaden mellan dessa år har vi utformat en dummyvariabel som 

förhoppningsvis ska förklara vilket år som sålde de dyraste bostadsrätterna. Med hjälp av 

dummyvariabel kan vi jämföra vilket år som det var dyrast att köpa en bostadsrätt på. Om 

dummyvariabeln får värde 1 är bostaden såld 2015, medans om dummyvariabeln får värde 0 

betyder det att bostaden är såld 2008 eftersom den är referensvariabeln. 

𝐷2/-6= 1 om bostadsrätten är såld 2015, annars 0. 

 

 (*) Förklaring dummyvariabel 

En dummyvariabel framställs som ett numeriskt värde som antingen tar värdet 1 eller 0. Eftersom 

variabeln enbart kan ta två värden blir kriterium finnas / finns inte. Som ett exempel skulle man 

kunna använda en dummyvariabel för att undersöka om det finns balkong i bostadsrätten eller inte.  

Ettan står för att det finns en balkong och nollan står för att inte finns (Studenmund, 2017). 

4.2 Beskrivning av exkluderande variabler 

På grund av bristen av mängden data har vi tvingats att exkludera vissa variabler som vi bedömer 

skulle kunnat vara relevanta. Utöver de utvalda variablerna finns det en mäng andra variabler som 

hade varit intressant att ta med i studien. Variabler som balkong, öppenspis och hiss är 

kvalitetsaspekter som vi anser skulle kunna påverka betalningsvilja hos konsumenter. 

  

Egenskapen balkong är definitivt en kvalitetsaspekt som konsumenten värdesätter vilket påverkar 

betalningsviljan positivt. Eventuellt skulle även man kunna utveckla variabeln balkong och 

undersöka i vilket väderläge som balkongen ligger åt då flesta föredrar en balkong i söderläge 

eftersom det ger mest soltid.  

I studien (Larsson, 2005) nämner författaren att tillgången till öppenspis är något konsumenter ser 

som exklusivt och anses ha en positiv påverkan på betalningsviljan då det är mer attraktivt. Hade 

vi haft med variabeln öppenspis så skulle vi få en mer detaljerad urskiljning av vad som verkligen 

påverkat betalningsviljan. Eftersom detta är en exkluderande variabel kan vi t.ex. inte se om det är 

den öppnaspisen eller boyta som påverkat betalningsviljan för en specifik bostadsrätt. 
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Hiss skulle troligtvis påverka betalningsviljan positivt för vissa målgrupper som pensionärer eller 

barnfamiljer men inte säkert lika mycket för unga konsumenter utan barn.  

Vi anser att dessa exkluderande variabler skulle vara värdefaktorer hos konsumenter vilket skulle 

kunna förytligat vår studie ytterligare, dvs med fler olika typer av bostadens kvalitéer. Variablerna 

skulle kunna fånga upp fler preferenser hos individen som vår regression inte lyckas förklara och 

ge svar på. Dock tros det inte påverka studien till något negativt då vi anser erhålla tillräckligt med 

bostadsaspekter för vår studie.  

4.3 Medelvärdstabell 

 

 

VARIABEL OBS. MEDEL S.D MIN MAX 
PRIS 400 3397663 1724053 1 000 000 1,08e+07 

BOYTA 400 52,3625 22,84317 18 147 

AVGIFT 400 2552,446 1200,556 403 9735 

ANTAL RUM 400 1,9825 0,876993 1 4 

VÅNING 400 2,375 1,888016 0 12 

BYGGNADSÅR (-1680) REF. 400 0,0025 0,05 0 1 

𝑫𝐁𝐲𝐠𝐠𝐧𝐚𝐝𝐬Å𝐫	  (𝟏𝟕𝟎𝟎0𝟏𝟗𝟐𝟗)  400 0,34 0,474302 0 1 

𝑫𝐁𝐲𝐠𝐠𝐧𝐚𝐝𝐬Å𝐫	  (𝟏𝟗𝟑𝟎0𝟏𝟗𝟑𝟖)  400 0,3425 0,4751401 0 1 

𝑫𝐁𝐲𝐠𝐠𝐧𝐚𝐝𝐬Å𝐫	  (𝟏𝟗𝟑𝟗0𝟐𝟎𝟏𝟓)	    400 0,315 0,4650976 0 1 

VASASTAN REF.  400 0,14 0,3474216 0 1 

𝑫𝐊𝐮𝐧𝐠𝐬𝐡𝐨𝐥𝐦𝐞𝐧  400 0,24 0,427618  0 1 

𝑫Ö𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐦  400 0,2875  0,4716991 0 1 

𝑫𝐒Ö𝐝𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐦  400 0,3325 0,4531635 0 1 

SÅLDA BOSTÄDER 2008. REF. 400 0,5 0,5006 0 1 

𝑫𝟐𝟎𝟏𝟓  400 0,5 0,5006 0 1 
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5. Empirisk analys       
I den empiriska analysen presenteras regressionsmodeller som framkommit i denna studie där vi 

studerat fakta utifrån en vetenskaplig grund.  

5.1 Linjär regressionsmodell  
För att undersöka hur prisskillnaden utvecklas av olika aspekter och samband används ett statistiskt 

verktyg så kallad linjär regressionsmodell. Utifrån den linjära regressionsmodellen försöker vi 

förankra den funktion som bäst förklarar sambanden mellan olika variabler. Den matematiska 

formeln innehåller en y variabel, vilket är den beroende variabeln, som är ett värde av andra 

oberoende variablers effekt, x variabeln. Regressionsanalysen utgår ifrån en multipel linjär 

regression där utvalda variabler är inkluderade. Funktionsformel förses nedan;  

 

   𝑌T = 𝛽/ + 𝛽- 𝑋-T + 𝛽2 𝑋2T + ⋯+	  𝛽YT	  𝑋YT+ 𝜀T    (6) 

 

Eftersom det kan vara flera faktorer som ger effekt till prisskillnaden används en multipel linjär 

regression (6) där modellen undersöker sambanden mellan den beroende variabeln Y och de 

oberoende variablerna X. Multipel linjär regression innebär att man testar flera egenskaper, det 

vill säga fler oberoende variabler mot responsvariabeln. Responsvariabeln Y (pris) och ett fåtal av 

de oberoende variablerna X (Boyta och Månadsavgift) är omformulerade till logformat för att 

enklare beräkna effekterna på priset. Det är ett så kallat log-linjärt samband vilket ger resultatet i 

elasticitet mellan de logaritmerade variablerna. I den log-linjära modellen motsvarar logaritmen 

en linjär kombination av parametrar som gör det möjligt att kunna skatta den i ordinära linjära 

regressionsmodellen. Kontentan blir att regressionskoefficienten anges i procent och om den 

oberoende variabeln (egenskapen) förändras med en procentenhet kommer det ge en minskning 

eller ökning på priset med ett visst antal procentenheter (Stundenmund, 2017).  

 

En anledning till varför man använder sig av logaritmisk skala är för att behöva kompensera för 

värdeförändringar mellan två perioder. En förändring på 1 procentenhet för ett år sedan (i t.ex. 

bostadspriset) är kanske inte lika mycket värd idag. Då vår studie tar data från åren 2008 respektive 

2015 så är logaritmisk skala ett bra alternativ för att få en rättvis jämförelse. I liknande studier som 
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t.ex. Bashir (2014) och Larsson (2005) har även dom valt att logaritmera utvalda variabler (Bashir 

2014 & Larsson, 2005). Vi kan se att logaritmerade variabler är återkommande i flera tidigare 

studier när det kommer till hedonisk prissättning vilket är grunden till varför även vi använder 

detta sätt. Således innebär det att regressionen innehåller både alternativen Semilog (In𝑌T	  &	  𝑋T) 

och dubbel-log (In𝑌T & In𝑋T), se formel (7) (Stundenmund, 2017). 

 

    In𝑌T = 𝛽/ + 𝛽- 𝑋-T + 𝛽2 𝐼𝑛𝑋2T+ 𝜀T     (7) 

 

De hedoniska priserna uppskattas sen genom regressionsvariabler, där betalningsvilja är ett sätt att 

motivera regressionen. En tillämpning av nyttofunktionen är ett sätt att se pris. Exempelvis är 

konsumenten villig att betala mer för en bostadsrätt om boyta ökar, högre nytta, givet att andra 

variabler hålls konstanta. En egen illustrerad funktionsformel som baseras på den underliggande 

ekonomiska teorin enligt nedan; 

 

lnPris = 𝛽/+ 𝛽-* lnBoyta −𝛽2* lnMånadsavgift + 𝛽4* Antal rum + 𝛽a* Våning 

 − 𝛽6* 𝐷𝑲𝒖𝒏𝒈𝒔𝒉𝒐𝒍𝒎𝒆𝒏  − 𝛽l* 𝐷𝑺ö𝒅𝒆𝒓𝒎𝒂𝒍𝒎 − 𝛽.* 𝐷Ö𝒔𝒕𝒆𝒓𝒎𝒂𝒍𝒎 − 𝛽5* 𝐷𝐁𝐲𝐠𝐠𝐧𝐚𝐝𝐬å𝐫(𝟏𝟕𝟎𝟎0𝟏𝟗𝟐𝟗) 	  

      − 𝛽1* 𝐷𝐁𝐲𝐠𝐠𝐧𝐚𝐝𝐬å𝐫(𝟏𝟗𝟑𝟎0𝟏𝟗𝟑𝟖) − 𝛽-/* 𝐷𝐁𝐲𝐠𝐠𝐧𝐚𝐝𝐬å𝐫(𝟏𝟗𝟑𝟗0𝟐𝟎𝟏𝟓) + 𝐷𝟐𝟎𝟏𝟓 + 𝜀T    

 

I regressionerna nedan illustreras de estimerade 𝛽 −	  värdena, där stjärnorna (*) anger variablernas 

signifikantsnivå samt variablernas standardavvikelser inom parenteserna. De estimerade 𝛽 −

	  värdarna visas med ett minustecken eller plustecken vilket indikerar om variabeln påverkat 

slutpriset positivt eller negativt (Stundenmund, 2017). 
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5.1.1 Fulländad regression - skattad med robust standardfel.     
 

N = 399  
 
*** Signifikantsnivå 1% 
** Signifikantsnivå 5% 
* Signifikantsnivå 10% 
 
(standardavvikelse inom parenteserna) 

 

Beroende variabel: Slutpris för såld bostadsrätt för 2015 
Modell:  1 2 3 4 
Oberoende variabel: Estimerade β Estimerade β Estimerade β Estimerade β 
Konstant   11,43035*** 

(0,1503124) 
11,88768*** 
(0,142944) 

11,93345*** 
(0,168383) 

11,89206*** 
(0,1296674) 

InBoyta  0,9767606*** 
(0,0438835) 

0,859597*** 
(0,383176) 

0,8521472*** 
(0,0382252) 

0,7773414*** 
(0,0256021) 

InAvgift  – 0,555712*** 
(0,0202751) 

– 0,269775 
(0,173832) 

– 0,010269 
(0,0170351) 

– 0,010279 
(0,0204605) 

Antal rum  0,0528735*** 
(0,0163117) 

0,0274071** 
(0,0139113) 

0,0304447** 
(0,014033) 

0,0005596 
(0,0081008) 

Våning  0,0147892* 
(0,0081581) 

0,0123373* 
(0,0072851) 

0,0127311* 
(0,0071296) 

0,0119545*** 
(0,0043617) 

Kungsholm   – 0,321462*** 
(0,451273) 

– 0,258359*** 
(0,049562) 

– 0,076993*** 
(0,0294998) 

Södermalm   – 0,0221253 
(0,39991) 

– 0,080419* 
(0,0416274) 

– 0,0305925 
(0,0255137) 

Östermalm   – 0,297056*** 
(0,439326) 

– 0,209407*** 
(0,0498624) 

"– 0,0495618  
(0,03183) 

Byggnadsår (1700-1929)   – 0,144750***  
(0,0481117) 

– 0,0673434**  
(0,0271674) 

Byggnadsår (1930-1938)   – 0,229536***  
(0,0595176) 

– 0,129609***  
(0,0350969) 

Byggnadsår (1939-2015)   – 0,276333***  
(0,0532641) 

– 0,186652*** 
(0,0342628) 

Sålda bostadsrätter 2015    0,476889*** 
(0,0189574) 

𝑹𝟐  0.6419 0.7440 0.7536 0.9089 
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5.2 Regressionsresultat 

I resultatet av regressionerna ser vi att samtliga modeller har ett 𝑅# värde som är i snitt 76,21% 

vilket förklarar variansen i den beroende variabeln. Den beroende variabeln ”Slutpris för såld 

bostad” är som tidigare nämnts i logformat likväl som de oberoende variablerna ”boyta” och 

”avgift”. Således analyseras dessa som elasticitet.  Innebörden är att den oberoende variabelns 𝛽 −

	  koefficient visar elasticitet, vilket ger elasticitet till den beroende variabeln, dvs slutpriset i vårt 

fall.  

Vissa variabler ger insignifikanta estimat i en del av modellerna. Att effekten är insignifikant kan 

bero på en mängd faktorer som bland annat mätfel, för lite data, korrelation, heteroskedastic eller 

att variabeln inte har någon effekt på priset.  Således valde vi att testa fyra olika modeller för att 

få ut det bästa resultatet och försöka dra så säkra slutsatser som möjligt. 

I tolkningarna nedan har vi använt oss av ett teoretiskt exempel på vad de estimerade variablerna 

skulle innebära i praktiken. Det är beräknat på en bostadsrätt med en storlek på 77 kvm och som 

såldes för ett värde av 4 175 000 kr från stadsdelen Vasastan 2008. Exemplen är beräknade med 

koefficienter som är signifikanta på 1 procents nivå för att det ska bli en så rättvis tolkning som 

möjligt.  

InBoyta  

Som vi ser har boytan en positiv effekt på slutpriset vilket stämmer överens med teorierna. Den 

logaritmerade variabeln boyta är signifikant på 1 procent i alla de fyra modeller. I modell 1, där vi 

har få utvalda variabler i regression, kan vi se att koefficienterna visar 0,977 (avrundat). Om 𝛽 −

	  koefficienten för boyta är 0,977 så innebär det att om boyta ökar med en procentenhet ökar 

slutpriset med 0,977 procent − ceteris paribus. En beräkning på vad detta skulle bli i praktiken 

visas nedan:  
∆()*+,-
∆()./012

 » 0,977% 

Om boyta ökar med 1 % → 0,00977  •  4 175 000 kr = 40 790 kr   

 

Det betyder att betalningsvilja ökar i samband med att boytan ökar. Om boyta ökar en procent 

kommer konsumenter vara beredda att betala 40 790 kr mer för den procenten boyta.  
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InAvgift   

Månadsavgift är signifikant på 1 procents nivå i den första regressionsmodell och har som väntat 

en negativ påverkan på bostadens slutpris. Det kan förklaras med 𝛽 − värdets minustecken. Modell 

1 visar ett estimerat 𝛽 −	  koefficient på ett värde av −	  0,555712. 

  
∆()*+,-
∆()245,61

 » − 0,557% 

 

𝛽 −	  koefficienten anger att betalningsviljan minskar när avgift ökar med 1 procent, givet att andra 

variabler hålls konstanta. Med andra ord är inte konsumenter villiga att betala lika mycket för 

bostadsrätten om avgiften för lägenheten höjs. Vad detta värde skulle bli i praktiken illustreras 

nedan:  

Om avgift ökar med 1 % → ( −0,00557 )  •  4 175 000 kr = −	  23 255 kr  

 

Om avgiften höjs med en procent som exemplet ovan kan vi se att det minskar konsumentens 

betalningsvilja med 23 255 kr. Givet att alla andra variabler hålls konstanta.  

 

I dom resterande modellerna kan vi se att avgift har fått en annan effekt. I dessa modellerna är 𝛽 −

	  koefficienter för avgift insignifikant vilket anses bero på att det tillkommit fler variabler i 

regressionerna och på sin tur påverkat variabelns estimat. I regressionen är standardavvikelsen 

relativt stor och har ett värde som är närliggande eller större de estimerade värdet, vilket kan tyda 

på ett svagt resultat. Det skulle även kunna vara ett resultat av för lite data eller att variabeln inte 

har någon effekt på konsumenters betalningsvilja vilket leder till att det inte påverkar priset. 

Eftersom att 𝛽 −	  koefficienterna är insignifikanta har vi valt att inte tolka dessa.  
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Antal rum 

I modell 1 kan vi se att Antal rum har en 𝛽 −	  koefficient som är estimerat till 0,0529 (avrundat). 

Variabeln är signifikant i de tre första modellerna medan insignigfikant i den sista, modell 4. För 

de modeller som är signifikanta har en signifikantsnivå på minst 5 procent. 

 

Om bostaden ökar med 1 rum → 0,0529  •  4 175 000 kr = 220 858 kr  

Ovan ser vi att slutpriset påverkas positivt av variabeln enligt tidigare hypotes, d.v.s. att 

betalningsviljan ökar om antal rum ökar. Beräkningen säger även att det skulle öka 

betalningsviljan med 220 858 kr för ett extra rum hos en lägenhet på 77 kvm i Vasastan.   

I regression 4 har estimatet för antal rum blivit insignifikant. En anledning till att variabeln är 

insignifikant kan vara att regressionen visar tecken på att boyta och antal rum har korrelerat med 

varandra. Konsekvensen blir att den ena variabeln inte hålls konstant när den andra förändras och 

det är förekommande när man har liknade/identisk variabler med i regressionen. I sådant fall 

medför det att estimatet blir insignifikant och vi får ett uppskattningsproblem. Att variablerna är 

korrelerade kan vara tänkbart eftersom att om ett extra rum önskas krävs det ofta större boyta och 

vise versa. Dvs att om boyta ökar finns det plats för ett extra rum om så önskas. I ett sådant läge 

vet vi inte vilken preferens som konsumenten föredrar framför den andra och man kan dra fel 

slutsats. När variabeln är insiginfikant bör vi vara försiktig med att dra en slutsats.  

Våning  
I regressionsanalyserna ser vi att våning i samtliga modeller är signifikanta med en variation på 1–

10 procents nivå. Vårt resultat är konsekvent mellan modellerna oavsett vilket signifikants 

variabeln har. För att göra en säkrare tolkning används 𝛽 −	  koefficienten från modell 4 som skattas 

till 0,0119545 vilket har en signifikants-nivå på 1 procent.  

Om bostadsrätten ligger 1 våning upp → 0,012  •  4 175 000 kr = 50 100 kr  

Regressionen klargör att våning har en positiv påverkan på slutpriset vilket kan tyda på att 

individer värdesätter bostadsrätt på ett högre våningsplan jämfört med en bostadsrätt på ett lägre 

våningsplan. Återigen ökar konsumenters betalningsvilja och exemplet visar på att individer är 

beredda att betala 50 100 kr för en våning högre upp, förutsatt att alla andra variabler är konstanta. 
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Stadsdelar 

Stadsdelar är en dummyvariabel som inkluderar fyra områden; Kungsholmen, Södermalm, 

Östermalm och referensvariabeln Vasastan. Genom alla tre modeller har Kungsholmen en 

signifikantsnivå på 1 procent tillskillnad från Södermalm där vi enbart fått variabeln signifikant på 

10 procent, i en av modellerna. Östermalm visar ett liknade resultat som Kungsholmen förutom att 

i den sista modellen har den blivit insignifikant, modell 4. 

Vi utgår ifrån modell 3 eftersom att den har flest variabler som är signifikanta samt att det enbart 

är den modellen som vi har fått Södermalm signifikant. I modell 3 är Kungsholmen samt 

Östermalm signifikant på 1 procentsnivå medan Södermalm är signifikant på 10 procentsnivå. 

De signifikanta variablerna visar på att om bostaden ligger i Vasastan är bostaden 25,8 procent 

dyrare jämfört med Kungsholmen, 8 procent dyrare än Södermalm och 20,9 procent dyrare än 

Östermalm. Dessa antagande går enbart att göra givet att andra variabler hålls konstanta. Vi skulle 

kunna skatta att en bostad i Vasastan skulle kosta x antal kronor mer än de resterande. Se nedan: 

 

Om bostadsrätten ligger på Kungsholmen → ( − 0,258 )  •  4 175 000 kr = − 1 077 150 kr  

Vilket skulle kunna förklaras som att individer är villiga att betala 1 077 150 kr mer för att bo i 

Vasastan jämfört med Kungsholmen. 

Om bostadsrätten ligger på Södermalm → ( − 0,08 )  •  4 175 000 kr = − 334 000 kr  

Vilket skulle kunna förklaras som att individer är villiga att betala 334 000 kr mer för att bo i 

Vasastan jämfört med Södermalm. 

Om bostadsrätten ligger på Östermalm → ( − 0,209)  •  4 175 000 kr = −	   872 575 kr  

Vilket även skulle kunna förklaras som att individer är villiga att betala 872 575 kr mer för att bo 

i Vasastan jämfört med Östermalm. 

 

Det innebär att betalningsviljan för en lägenhet i Vasastan är betydligt högre än resterande 

stadsdelar i Stockholms innerstad. Vi kan även se att prisskillnaden mellan Vasastan och de övriga 

stadsdelarna skiljer sig åt. 
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Byggnadsår  

Resultatet för byggnadsår visar på signifikanta nivåer för både modell 3 och 4. Alla byggnadsår 

har en signifikantsnivå på 1 procent med undantag av byggnadsår ” 1700–1929 ” tillhörande 

modell 4 som ligger på 5 procent. Uppskattningen görs av variablerna från modell 3 eftersom 

samtliga variabler är signifikant på 1 procents nivå vilket ger en säkrare tolkning jämfört med 

modell 4. Resultatet tolkas såsom att referensvariabeln (bostadsrätter byggda år 1680 eller 

tidigare) är 14,4 procent dyrare än byggnadsår ”1700–1929”, 22,9 procent dyrare än byggnadsår 

”1930–1938” och 27,6 procent dyrare än byggnadsår ” 1939–2015 ”. Givet att andra variabler hålls 

konstanta. Det betyder att betalningsviljan ökar i relation till byggnadens ålder. Nedan jämförs en 

bostadsrätt byggd ”1939-2015” i relation till en bostadsrätt som är byggd år 1680 eller tidigare. 

 

Bostadsrätt byggd ”1939-2015” → ( − 0,276)  •  4 175 000 kr = −	  1 152 300 kr  

 

Resultatet tyder på att desto yngre byggnaden är desto mindre är man villig att betala för 

bostadsrätten. Exemplet ovan illustrerar att det är 1 152 300 kr billigare att köpa en bostadsrätt 

som är byggd mellan intervallet 1939-2015 jämfört med en bostadsrätt byggd år 1680. Det 

bevisar att folk är bredda att betala mer för än äldre lägenhet jämfört med en ”ny”.  

 

Sålda bostäder 2015  

Sålda bostadsrätter 2015 är en dummyvariabel som är utfärdad för att se vilket av åren som 

konsumenter är villig att betala mer för en bostadsrätt. Eftersom vi kommit över data för två 

separata år, 2008 och 2015, ansåg vi det intressant att se hur individers betalningsvilja har ändras 

under denna period och se om det inträffat en prisskillnad mellan åren. Variabeln är signifikant på 

1 procent nivå med en estimerad koefficient på 0,477 (avrundat). Dock på en bekostnad av att 

andra variabler fått sänkt insignifikans och är som resultat inte längre signifikanta.  

    
Sålda bostadsrätter 2015 → ( 0,477)  •  4 175 000 kr = 1 991 475 kr  

 
Av uppskattningen ovan visar variabeln på att bostadsrätter sålda 2015 är dyrare i relation till dom 

bostadsrätterna sålda 2008 vilket stämmer överens med vår teori och verkligheten. Enligt exemplet 

ska en bostadsrätt kosta 1 991 475 kr mer 2015 jämfört med 2008. Givet att andra variabler hålls 

konstanta. Observerat att detta är enbart en uppskattning på en bostadsrätt på 77kvm från Vasastan.  
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6. Sammanfattning 
I detta avsnitt avslutar vi med att diskuterar resultatet som vi fått fram i vår regressionsanalys samt 

besvara frågreställingen i vår studie. 

 6.1 Avslutande diskussion 

De senaste åren har det skett en markant prisökning av bostadsrättslägenheter i Stockholms 

innerstad såväl som andra stora städer i landet. Fortsatt låg ränta och det ökade trycket på 

bostadsmarknaden har under åren bidragit till att skapat osunda bostadspriser. Vår studie visar att 

det sedan finns andra faktorer som påverkar prissättningen kopplat till hur individers 

betalningsvilja ser ut. Slutpriset uppskattas genom regressionsvariablerna som motiveras av 

betalningsviljan. 

Som vi ser i regressionsanalysen har boytan en positiv effekt på priset vilket stämmer överens med 

tidigare studier (Aktulga och Aronsson, 2012). I grunden är det boarean som bestämmer priset på 

bostadsrätter mest, men vår studie visar också att det finns andra faktorer som påverkar nyttan 

vilket kan driva upp eller ner priset. Exempelvis driver ett attraktivt område likt Vasastan upp 

priset medan en dålig bostadskvalité driver ner priset. En möjlig tolkning till varför Vasastan är 

dyrare än t.ex. Kungsholmen skulle kunna vara att Vasastan har blivit ett alltmer populärt område 

att bo i och att den ökade efterfrågan har drivit upp priserna i detta område. Detta hävdar även 

Bashir som gjorde en liknande studie 2014 där han konstaterar att priset varierar beroende på 

område och närhet till centrum (Bashir, 2014). En annan möjlig anledning skulle kunna vara att 

folk har närmare till sina arbeten om de bor i Vasastan. Ottensmann (2008) visade i sin studie att 

läget av bostaden i förhållande till arbetsplatsen utanför stadskärnan är av stor betydelse 

(Ottensmann, 2008).   

 

En ytterligare faktor som kan tas i beaktning är att i områden som är populära förväntar sig 

människor kunna sälja bostaden lättare. Större efterfrågan och förväntningar av lätta försäljningar 

i framtiden ger ökade priser. Konsumenten kan se det som en säkrare investering vilket ger en vilja 

att betala mer för en bostadsrätt i just det området. En annan spekulation kan vara att Vasastan har 
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en högre standard än det resterande stadsdelarna. Dock förblir det enbart ett antagandet med den 

data vi har. 

 

Med resultatet av antal rum kan vi visa att variabeln har en positiv effekt på slutpriset och det kan 

tyda på att ytterligare ett rum är något köparen är beredd att betala mer för (betalningsviljan ökar). 

Detta stämmer överens med teorin om konsumenters preferenser (Perloff, 2014). Konsumenter 

värdesätter troligtvis ett ytterligare rum mer i en tämligen mindre lägenhet jämfört med en större. 

Däremot, kunde vi inte med modell 4 påvisa att antal rum har någon signifikant betydelse för 

slutpriset. 

 

Vi kan i en av våra modeller se att avgiften har, som förväntat, en negativ effekt på bostadspriset 

vilket tyder på att betalningsviljan för en bostad minskar med stigande månadsavgift. Eftersom en 

låg avgift kan tyda på att bostadsföreningen har en god ekonomi skulle det kunna definieras som 

en kvalitéaspekt som konsumenter värdesätter vid köp av en bostadsrätt. En tolkning kan vara att 

folk inte vågar belåna sig lika mycket om avgiften ökar eller om det finns risk för ökning. Om 

avgiften ökar med så lite som en procent kommer det medföra att konsumenten minskar sin 

betalningsvilja med 6 000 kr beräknat utifrån en bostadsrätt som kostar 5 000 000 kr, se avsnitt 5. 

Anledningen kan vara att konsumenter är medvetna om att deras levnadsstandard kan komma att 

minska om avgiften ökar. Den tydliga effekten kan även ha påverkats av att avgiften är en så 

visuellt synbar kostnad för konsumenten. Man kan dra paralleller med t.ex. antal rum ovan där det 

är svårt att sätta ett exakt värde på hur betalningsviljan ökar med det extra rummet. Troligtvis vågar 

man inte buda upp priset när man vet att lägenheten har en hög månadsavgift medan det känns 

okej när det gäller ett extra rum. Det gör att det är individerna själva som sätter värdet efter sina 

egna preferenser. Utifrån regressionen fick vi dock tre modeller som hade insignifikanta estimat 

för avgift. En möglig tolkning av varför detta har skett kan vara att folk faktiskt tenderar att belåna 

sig högt oavsett vad månadsavgiften är. Med andra ord kan det hända att folk belånar sig mer för 

en bostadsrätt med högre hyra, i relation till en med lägre hyra, beroende på vad bostadsrätten har 

för övriga egenskaper. Vid en sådan tolkning anser individer ha mer betalningsvilja för ett antal 

rum jämfört med en låg avgift.  

 



 

 28 

Regressionen klargör att våning (våningsplan) har en positiv påverkan på slutpriset och som 

beskrivits tidigare är det vanligt att köpare föredrar en bostadsrätt på ett högre våningsplan jämfört 

med en bostadsrätt på en lägre nivå. Faktorer som mer ljus insläpp, mindre insyn och bättre utsikt 

anses ofta komma med bostadsrätter som ligger på ett högre våningsplan jämfört med en 

bostadsrätt på ett lägre våningsplan. Således skapar det en högre betalningsvilja och ju högre upp 

bostaden ligger desto mer är man villig att betala för bostadsrätten (BoUpplysningen, u.å.) 

 

Vårt resultat visar likt tidigare studier att ett tidigare byggnadsår tenderar att öka priset vilket 

påvisar att konsumenter värdesätter äldre byggnader mer än nyare byggnader (Bashir, 2014). Med 

tiden har äldre byggnader blivit mer attraktiva att bo i vilket kan bero på att människor anser det 

mer unikt och charmigt att bo där då det ger bostadsrätten en karaktär som inte går att få i en nyare 

byggnad.  

 

Genom dummyvariabeln sålda bostadsrätter 2015 lyckades vi påvisa att det var dyrare med en 

bostadsrätt 2015 jämfört med 2008 vilket stämmer överens med teorin. Detta visar att bostadspriset 

faktiskt har ökat och givit en prisskillnad mellan åren vilket beror på den generella prisökningen 

men kan även till viss del bero på att individers betalningsvilja har ändras under denna period. En 

möjlig tolkning är att individers betalningsvilja för olika preferenser har ökat och att man är villiga 

att betala mer för dessa preferenser 2015 än 2008. I avsnittet 5.1 resultat ser vi att en konsument 

är villig att betala 2 385 000 kr mer för en bostadsrätt år 2015.  
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6.1.1 Reflektion över preferenserna  

Det kan vara intressant att reflektera över vilka preferenser som påverkar betalningsviljan mest. 

Slutsatsen som vi kan komma fram till är individers betalningsvilja påverkas mest av vilken 

stadsdel bostadsrätten ligger i samt vilket år bostadsrätten är byggd. Att dessa är högt prioriterade 

preferenser hos konsumenter när de söker en bostadsrätt i Stockholms innerstad är inte så konstigt. 

Om man är intresserad av att köpa en bostadsrätt i Stockholms innerstad är det inte ovanligt att 

man letar i det mest attraktiva området (Vasastan) samt en bostadsrätt som är byggd tidigare 

eftersom det förmodligen anses mer unikt då den har sin typiska charm (Bonnichsen, 2017).  

 

Antal rum visar sig i vår studie ha en större betydelse för betalningsviljan än man skulle kunna tro. 

Det beror troligen på att utbudet av bostadsrätter med många rum är begränsat i Stockholms 

innerstad varför dessa lägenheter blir eftertraktade vilket ökar betalningsviljan för just dessa 

objekt. Däremot verkar inte konsumenter allt för angelägna om våningsplan när det gäller 

bostadsrätter i Stockholms innerstad varför denna preferens visar sig ge mindre påverkan på priset 

än förväntat. Vi tror att det kan bero på det låga utbudet av objekt till försäljning. Det ser ut som 

att konsumenten prioriterar preferensen våningsplan lägre än t.ex. läge och antal rum. Kanske är 

det inte lika viktigt när man bor i innerstaden med egenskaper som utsikt och ljusinsläpp.  

 

Även Boyta samt Avgift har mindre påverkan än läget och åldern på byggnaden som bostadsrätten 

ligger i. Eftersom vår studie har dessa variabler i logaritmisk form är det dock svårt att få en rättvis 

jämförelse. När man jämför dessa två kan vi konstatera att konsumenter föredrar större boyta 

framför lägre månadsavgift.  

 

Resultatet av vår studie och vilka preferenser som påverkar betalningsviljan mest skulle kunna 

vara av stort värde för såväl byggföretag som mäklare. Byggföretagen skulle kunna använda dessa 

data som grund i sin planering av nybyggnation i Stockholms innerstad. Mäklare skulle kunna hitta 

argument och motivera prissättningen av försäljningsobjekt och få en bättre förståelse för vad 

konsumenter värdesätter och hur deras betalningsvilja styrs.  
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6.2 Slutsatsen 

Med historisk prisinformation som data har vi använt hedoniska modellen för att undersöka vad 

som påverkar priset på bostadsrätter i Stockholms innerstad samt specifikt hur individers 

betalningsvilja påverkas av bostadskvalitet. 

Vi har kunnat konstatera i studien att betalningsviljan kan tolkas som ett mått på individers 

preferenser för kvalitetsaspekterna för bostaden likt en varukorg. Genom att studera och beräkna 

en varukorgs innehåll kan vi dra slutsatser om hur konsumenters preferenser och nytta 

tillfredsställs av bostaden.  

Ø   Hur påverkas individers betalningsvilja av bostadskvalité?  
 

Enligt vår regression kan vi se att kvalitetsaspekterna som boyta, avgift, antal rum, våning, 

stadsdelar samt byggnadsår (bostadskvalitet) är faktorer som påverkar individers betalningsvilja.  

I regressionsanalysen ser vi att boytan, antal rum och våning har en positiv effekt på priset, vilket 

innebär att betalningsviljan ökar när dessa kvalitetsaspekter ökar. Kvalitetsaspekter avgift har en 

omvänd effekt på betalningsviljan. Regressionen visar att om avgiften ökar en procentenhet så 

minskar betalningsviljan vilket resulterar i ett lägre pris för bostadsrätten. Likt tidigare studier ser 

även vi att desto tidigare byggnadsår bostaden har desto mer är man villig att betala för 

bostadsrätten (Bashir, 2014). Konsumenter värdesätter äldre byggnader före nyare byggnader. 

Regressionen visade det överraskande resultatet att läge (stadsdel) hade mest påverkan på 

betalningsviljan och att Vasastan var det dyraste området att bo i. 

Studien visar att priset för samma bostad kan variera beroende på konsument och hur konsumenten 

värdesätter dessa kvalitetsaspekter. Eftersom konsumenter har olika preferenser genererar dessa 

kvalitetsaspekter och egenskaper ett unikt värde (bostadspriset) för köparen.  
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