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     Abstract 

The rising demand for housing i Swedish cities has caused prices on condominiums to rise, 

especially in the inner city of Stockholm. In spite of the high price level, prices differ quite a 

lot from apartment to apartment. What separates an expensive condominium from a “cheap” 

one? 

The purpose of this essay is to find out which qualities that influence the price of a 

condominium, and to estimate how big the influence is. To do this I used hedonic method and 

a regression analysis with the price as the dependent variable and physical as well as location  

and economy related qualities as independent variables.  

The result shows that the condominium’s living space, number of rooms, the fee charged by 

the housing cooperative and what the fee includes and if there is a balcony or not influences 

the price. Also the age of the real estate and the location influences the price to a certain 

extent. 

Thanks to Stig Blomskog, the real estate agents of Sight in Vasastan and Kungsholmen and to 
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     Sammanfattning 

Den ökade efterfrågan på bostäder i Sveriges städer har pressat upp priserna på bostadsrätter, 

framförallt i Stockholms innerstad. Trots den höga prisnivån skiljer sig priserna relativt 

mycket åt mellan bostadsrätter. Vad har en dyr bostadsrätt som en ”billig“ saknar? 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka egenskaper som påverkar bostadsrättens pris 

samt estimera hur stor denna påverkan är. Detta sker med hjälp av hedonisk metod och en 

regressionsanalys där priset är beroende variabel och bostadsrättens fysiska samt läges- och 

ekonomirelaterade egenskaper är oberoende variabler. 

Resultatet visar att bostadsrättens boarea, antal rum, avgiften och vad den inkluderar samt 

balkong påverkar priset. Även fastighetens ålder samt läget påverkar priset i viss mån. 

Stort tack till Stig Blomskog, samtliga fastighetsmäklare på Sight Vasastan och Kungsholmen 

samt till Andreas Arvidson på AI Solutions. 



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING .......................................................................................................... 1    1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................. 1    1 

1.2 Problemformulering ................................................................................................. 1   1 

1.3 Syfte  ........................................................................................................................ 2  1 

1.4 Metod ....................................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsning ............................................................................................................. 2 

1.6 Disposition ............................................................................................................... 3 

2. VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT? ........................................................................... 4 

3. TEORI ..................................................................................................................... 5 

3.1 Bostadsrätten som vara ............................................................................................ 5 

3.2 Bostadsmarknaden ................................................................................................... 6 

3.3 Hedonisk prissättning .............................................................................................. 7 

4. TIDIGARE STUDIER .......................................................................................... 9 

5. DATA .................................................................................................................... 10 

5.1 Presentation av data ............................................................................................... 10 

5.2 Medelvärdestabell .................................................................................................. 14 

6. REGRESSIONSMODELL ................................................................................. 15 

6.1 Variabler ................................................................................................................ 16 

6.2 Variabler som uteslutits ......................................................................................... 16 

6.3 Förväntat utfall ....................................................................................................... 17 

6.4 Reliabilitet och multikolinjäritet ............................................................................ 18  

7. RESULTAT .......................................................................................................... 19 

7.1 Presentation av resultat .......................................................................................... 19 

7.2 Analys av resultat ................................................................................................... 20 

7.2.1 Signifikanta variabler ............................................................................................. 20 

7.2.2 Insignifikanta variabler .......................................................................................... 21 

7.3 Sammanfattning av resultat ................................................................................... 22 

8. SLUTSATS OCH DISKUSSION ....................................................................... 23 

8.1 Förslag på fortsatt forskning .................................................................................. 24 

9. KÄLLFÖRTECKNING ...................................................................................... 25 

10.  BILAGOR ............................................................................................................ 27



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Priserna på bostadsrätter har under de senaste åren stigit kraftigt i många av Sveriges städer. 

Detta beror till stor del på låga räntor samt på det faktum att fler och fler väljer att flytta från 

landsbygden in till storstäderna (Handelsbanken 2011 och SCB 2011). Då utbudet av 

hyresrätter inte på långa vägar räcker till för att bemöta efterfrågan på bostäder har efterfrågan 

istället pressat upp priserna på bostadsrätter. 

Detta efterfrågeöverskott gäller inte minst på bostadsmarknaden i Stockholms innerstad. Här 

har bostadsrättspriserna nått väldigt höga nivåer i jämförelse med resten av landet, vilket är 

något som väcker intresse och ständigt skapar debatt i olika forum (Mäklarstatistik 

20111221). Trots den höga nivån finns det ändå stora skillnader i priset på bostadsrätterna. 

Vad är det som skiljer en relativt dyr och en relativt billig bostadsrätt åt? Vad har den dyrare 

bostadsrätten som den billigare saknar? 

Den som letar efter boende med bostadsrätt ställer ofta upp en rad olika kriterium som 

förhoppningsvis kan bli uppfyllda av någon av de för tillfället utbjudna bostadsrätterna. Vissa 

kriterier är personliga och bundna till ens egna särskilda förhållanden. En rullstolsburen 

person kanske önskar ett boende på gatuplan medan majoriteten föredrar utsikten och 

ljusinsläppet som boende på en högre våning för med sig. Vissa kriterier är dock mer eller 

mindre generella. Exempelvis föredrar de flesta en låg avgift framför en hög och flertalet 

köpare är villiga att betala mer för en bostadsrätt med hög standard än för en bostadsrätt där 

standarden är låg. Det är dessa generella faktorer, eller egenskaper, som påverkar 

bostadsrättens pris och som skiljer en ”dyr” bostadsrätt från en ”billig”. 

1.2 Problemformulering 

Vilka egenskaper påverkar priset på en bostadsrätt i Stockholms innerstad? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att med hjälp av hedonisk metod och regressionsanalys undersöka 

vilka egenskaper som påverkar priset på en bostadsrätt i Stockholms innerstad, samt estimera 

hur stor respektive egenskaps påverkan är.  

1.4 Metod 

För att uppfylla syftet ska jag genomföra en empirisk studie av Stockholms innerstads 

bostadsmarknad. Jag kommer använda mig av sekundär tvärsnittsdata vilket består av 

objektbeskrivningar från fastighetsförmedlingen Sights
1
 två innerstadskontor. 

Objektbeskrivningarna innehåller information om respektive bostadsrätts fysiska egenskaper 

samt information om egenskaper som förknippas med bostadsrättens läge och ekonomiska 

förhållanden. Data omfattar 115 bostadsrätter sålda under ett års tid; 1 november 2010 - 31 

oktober 2011. För att få fördjupad förståelse för Stockholms innerstads bostadsmarknad samt 

för vilka egenskaper som är av betydelse vid köp av bostadsrätt kommer jag även ha löpande 

diskussioner med fastighetsmäklarna på Sight. 

För att estimera vilka egenskaper som påverkar priset på en bostadsrätt i Stockholms innerstad 

har jag valt att använda mig av en hedonisk metod. Enligt den hedoniska metoden är 

bostadsrättens pris en funktion av nyttobärande egenskaper, fysiska samt läges- och 

ekonomirelaterade. Med hjälp av en regressionsanalys kan varje egenskaps implicita, eller 

hedoniska, pris estimeras. Regressionsanalysens oberoende variabler utformas utifrån data 

från objektbeskrivningarna och resultatet av regressionsanalysen kan sedan tala om vilka 

egenskaper som är signifikanta och hur mycket de påverkar priset på bostadsrätten.  

1.5 Avgränsning 

Studien inkluderar bostadsrätter som sålts i Stockholms innerstad då kontraktsdatumet ligger 

inom intervallet 1 november 2010 till och med 31 oktober 2011. Avgränsningen i tid till ett år 

är för att kunna räkna ut ett årsgenomsnittligt pris vilket är praktiskt då studien omfattar en 

                                                 

1
 www.sight.se 
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marknad med täta prisfluktuationer. Att utöka tidsperioden skulle även göra att osäkerheten i 

bedömningen av flera av de kvalitativa oberoende variablerna skulle öka markant. Den 

geografiska avgränsningen är gjord på grund av att bostadsmarknaden i just Stockholms 

innerstad är av en synnerligen egen natur och ojämförbar med landets övriga 

bostadsmarknader. I begreppet Stockholms innerstad inkluderar jag Södermalm, Östermalm, 

Vasastan, Kungsholmen samt Norrmalm/City. 

1.6 Disposition 

Uppsatsens fortsatta disposition är enligt följande. I avsnitt två kommer en kort beskrivning 

av bostadsrätten och andra närliggande begrepp. Tredje avsnittet är ett teoriavsnitt där 

bostadsrätten som vara, bostadsmarknaden samt hedonisk prissättning behandlas. I fjärde 

avsnittet presenteras tidigare studier och i det femte avsnittet presenteras data. Avsnitt sex 

innehåller information om regressionen och dess funktionsform, variabler, uteslutna variabler 

samt studiens reliabilitet och multikolinjäritet. I avsnitt sju presenteras resultatet av studien. 

Slutsats och diskussion förs i avsnitt åtta.  
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2. Vad är en bostadsrätt? 

Jordabalken 1 kap 1 § säger att ”fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter”. En 

bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger fastigheten och dess lägenheter och 

lyder under Bostadsrättslag (1991:614). Enligt Bostadsrättslagen 1 kap 1§ är 

bostadsrättsföreningens ändamål att upplåta dessa lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrätt 

upplåts på obegränsad tid och endast till någon som är medlem i bostadsrättsföreningen 

(Olsson och Ramnek, Bostadsrättslag (1991:614) 1 kap 3§). Bostadsrätten är en 

sammanfattning av rättigheter och skyldigheter såsom nyttjanderätt till lägenheten och 

skyldighet att betala avgifter till bostadsrättsföreningen (Isacson 2006).  

Äkta och oäkta föreningar 

Både äkta och oäkta bostadsrättsföreningar lyder under Bostadsrättslagen och de enda 

skillnaderna mellan dessa typer av föreningar ligger i hur föreningen och dess medlemmar 

beskattas. En medlem i en oäkta bostadsrättsförening är inte berättigad till uppskov med 

skatteinbetalning efter en reavinst. Detta gäller både för den som säljer en bostadsrätt i en 

oäkta bostadsrättsförening och för den som köper en lägenhet i en oäkta bostadsrättsförening 

och i samband med detta gör en reavinst vid försäljning av tidigare bostad. En medlem i en 

oäkta bostadsrättsförening kan även komma att förmånsbeskattas om avgiften till föreningen 

är låg. Förmånsbeskattningen baseras på skillnaden mellan årsavgiften till föreningen och 

bruksvärdeshyran (Isacson 2006). 

Boarea och biarea 

Enligt praxis är det endast bostadsrättens boarea som anges som säljbar yta. Det är även 

boarean som föreningen tar hänsyn till när bostadsrätten tilldelas sitt andelstal. Till biarea 

räknas förråd med ingång utanför bostaden samt utrymmen där takhöjden är lägre än 1,90 

meter. I de fall där ytan under ett snedtak ska mätas räknas all yta där takhöjden är minst 1,90 

meter till boarea, samt även 0,6 meter in under snedtaket (Isacson 2006). 
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3. Teori 

Teoridelen inleds med ett avsnitt som behandlar bostadsrätten som vara. Därefter följer ett 

avsnitt som behandlar bostadsmarknaden. Teoridelen avslutas med ett avsnitt om hedonisk 

prissättning och nyttofunktioner. 

3.1 Bostadsrätten som vara 

Att köpa en bostad är ett beslut som medför stort finansiellt risktagande och är för de flesta en 

av de största investeringarna i livet. Det kan därför tyckas lämpligt att se på bostadsrätten som 

en tillgång och inte som en vara. Trots detta är köpet oftast inte en följd av en traditionell 

investeringskalkyl utan tas som ett konsumtionsbeslut (Englund 2009). Då bostadsrätten ses 

som en konsumtionsvara finns endast ett substitut i Stockholms innerstad, nämligen 

hyresrätten. Man måste dock vara medveten om att efterfrågan på hyresrätter vida överstiger 

utbudet (Stockholms stads bostadsförmedling AB 2012). Att tala om hyresrätt som ett 

substitut till bostadsrätt kan därför vara missvisande då det i de flesta fall är väldigt svårt att få 

tillgång till en hyresrätt i Stockholms innerstad. Trots detta är hyresrätt och bostadsrätt de två 

alternativ som finns när det gäller boende i Stockholms innerstad och de kommer därför att 

betraktas som substitut. Den månatliga konsumtionskostnaden för en hyresrätt är hyran, alltså 

det belopp som varje månad betalas in till hyresvärden för att hyresgästen ska få behålla sin 

rätt att hyra lägenheten (JB 12 kap). Den motsvarande konsumtionskostnaden för en 

bostadsrätt inkluderar två delkostnader. Den ena delen består av avgiften till 

bostadsrättsföreningen. Den andra delen består antingen av räntekostnader för bolån eller av 

alternativkostnaden för att ha sina pengar låsta i bostadsrätten. Trots att 

konsumtionskostnaden för en hyresrätt och för en bostadsrätt kan vara exakt lika stor återstår 

ändå en väsentlig skillnad som inte går att bortse ifrån när man väger de två alternativen mot 

varandra. Skillnaden är en följd av att bostadsrätten samtidigt som konsumtionsvara även är 

en tillgång och investeringsvara. En bostadsrätt medför därför två omständigheter som en 

hyresrätt inte gör; risk samt vinstchans (Gitman och Joehnk 2008). Om bostadsrätten istället 

ses som en tillgång kommer dess substitut att bestå av andra reella och finansiella tillgångar. 

Bostadsrättens pris kommer då att påverkas av helt andra faktorer än i det fall då bostadsrätten 

ses som en vara. För att på bästa sätt kunna besvara denna studies problemformulering med 
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hjälp av hedonisk metod kommer bostadsrätten fortsättningsvis att betraktas som vara, dock 

en speciell sådan. 

Eriksson (1997) sätter upp fyra viktiga kännetecken för varan bostad. Många varor delar ett av 

dessa kännetecken men det är det faktum att bostaden innehar alla dessa fyra kännetecken 

som gör att den skiljer sig från de allra flesta andra varor. Bostadens fyra kännetecknen är 

dess relativt höga produktionskostnad, dess varaktighet, dess lägesbeständighet samt dess 

heterogenitet. Hög produktionskostnad i kombination med dess långa varaktighet gör att 

bostaden är attraktiv som investeringsvara. Bostadens lägesbeständighet medför att dess 

egenskaper som förknippas med läget köps gemensamt med bostadens fysiska egenskaper 

(Eriksson 1997). Bostadens heterogenitet diskuteras närmare i avsnitt 3.3.  

3.2 Bostadsmarknaden 

Att bostaden som vara har en sådan speciell karaktär gör att marknaden för köp och 

försäljning av bostäder skiljer sig från många andra marknader. Det är sannolikt att det är 

samma aktörer som är både köpare och säljare på bostadsmarknaden och det bidrar till 

bostadsmarknadens speciella natur. Priset på en bostadsrätt bestäms av utbud och efterfrågan 

på bostadsmarknaden (Perloff 2009). Utbudet av bostadsrätter har tre källor; nybyggnation, 

existerande bestånd samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter (Eriksson 1997, Isacsson 

2006). Utbudet är tämligen oelastiskt, framförallt på kort sikt men ofta även över relativt 

utsträckta tidsperioder (Eriksson 1997). Att utbudet av en vara är oelastiskt betyder att den 

procentuella förändringen i utbjuden kvantitet som en effekt av en given procentuell 

förändring av priset är relativt liten (Perloff 2009). Efterfrågan på bostadsrätter skiljer sig åt 

mellan regioner. Under perioden 2005-2010 ökade antalet invånare i Stockholms tätort med 

9,6 procent, vilket leder till att efterfrågan på bostadsmarknaden hela tiden ökar (SCB 2011). 

De allra flesta försäljningar av bostadsrätter i Stockholms innerstad sker genom budgivning 

vilket kan ge upphov till variationer i slutpriset. En försäljning med många budgivare 

inblandade leder ofta till att priset pressas upp. Skillnader i priset som uppstår exempelvis på 

grund av olika förutsättningar under budgivningen är inte relaterade till variationer i 

bostadsrättens egenskaper och är alltså slumpmässiga. 
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Det finns olika metoder för att undersöka prisnivån på bostadsmarknaden. I dessa fall är 

variabler som påverkar bostadsmarknadens utbud och efterfrågan av intresse, såsom 

exempelvis ränta, inkomstnivå, befolkningsutveckling och hyra för hyresrätter. I denna studie 

ligger dock inte fokus på prisets nivå utan på skillnader i pris mellan bostadsrätter. Därför är 

en hedonisk metod ett lämpligt val. 

3.3 Hedonisk prissättning 

För att förstå den hedoniska prissättningen av bostadsrätter måste bostadsmarknadens 

efterfrågan samt bostadsrättens heterogenitet förklaras mer ingående. En bostadsrätt är en 

sammansatt vara och består av ett flertal egenskaper. Olika bostadsrätter är alltså olika 

kombinationer av dessa egenskaper (Berndt 1996). Bostadsrättens egenskaper kan delas upp i 

grupper; fysiska egenskaper som bostadsrätten eller fastigheten i fråga besitter, egenskaper 

som förknippas med bostadsrättens läge samt egenskaper som är av ekonomisk karaktär. 

Enligt den hedoniska pristeorin efterfrågas inte bostadsrätten som paket, utan det är dessa 

enskilda egenskaper som efterfrågas. En viss egenskap har ett högt pris om den genererar 

mycket nytta för den potentiella köparen och vice versa. Priset på bostadsrätten (X) är således 

en funktion av nyttan 

P(X) = f(U(X)) 

där nyttan är en funktion av bostadsrättens egenskaper 

U(X) = U(x1, x2, …, xn). 

För att kunna utföra en regressionsanalys krävs att en funktionsform specificeras. Om 

nyttofunktionen för varje enskild bostadsrätt är känd kan varje egenskaps bidragande nytta 

enkelt estimeras. På samma sätt kan även egenskapernas respektive hedoniska pris uppskattas. 

Valet av funktionsform för en hedonisk prisregression är dock godtycklig och bör tolkas som 

en uppskattning av den sanna, men okända, funktionsformen (Eriksson 1997). Tidigare 

studier visar upp olika val av funktionsformer utan att kunna berättiga att det egna valet är 

bättre än något annat (Berndt 1996). Jag har av praktiska skäl valt att använda mig av en 

additiv funktionsform som är linjär i koefficienterna.  

U(X) = u1x1 + u2x2 + … + unxn. 
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Eftersom att priset är en funktion av nyttan gäller att  

om UA>UB är PA>PB, 

om UA<UB är PA<PB 

och om UA=UB är PA=PB. 

Priset på en bostadsrätt är alltså en funktion av dess nyttobärande egenskaper vilket betyder 

att bostadsrättens pris är summan av bostadsrättens samtliga egenskapers implicita pris 

P(X) = β0 + β1x1 + β2x2 + … + βnxn. 

Det är endast paketpriset för bostadsrätten som helhet som kan observeras direkt. Med hjälp 

av en regressionsanalys med bostadsrättens pris som beroende variabel och dess nyttobärande 

egenskaper som oberoende variabler kan egenskapernas hedoniska pris estimeras. På grund av 

att bostadsmarknadens utbud antas vara oelastiskt motsvarar regressionens estimerade 

koefficienter betalningsviljan för respektive egenskap (Berndt 1996). Den hedoniska tekniken 

säger ingenting om enskilda aktörers preferenser och värderingar. Prisekvationen är ett 

resultat av hela marknadens utbud och efterfrågan (Eriksson 1997). Då preferenser och 

därmed efterfrågan av de olika egenskaperna inte är konstanta kommer även egenskapernas 

hedoniska pris att förändras över tid (Berndt 1996). Valet av funktionsform diskuteras 

närmare i avsnitt 6. 
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4. Tidigare studier 

Bergman och Svennersjö (2004) undersöker prisbildningen på bostadsrätter på Södermalm. 

Studien bygger på 92 sålda bostadsrätter under augusti till december 2003. De drar slutsatsen 

att egenskapsvariablerna för avgift, yta och antal rum är de som har störst inverkan på 

bostadsrättens pris.  

Nord och Wagell (2005) undersöker de hedoniska priserna på bostadsrättens egenskaper i 

Uppsala under perioden januari till november 2004. Studien omfattar 307 bostadsrätter och 

regressionen innehåller 28 oberoende variabler med data hämtad från objektbeskrivningar. 

Resultatet visar att yta, avgift samt antal rum har störst påverkan på priset. Även variabler 

som berör läge, våningsplan, öppen spis, antal toaletter och byggår visade sig vara 

signifikanta. 

Roll (2005) har studerat skillnaderna i priser på bostadsrätter i Vasastan i Stockholm. 

Undersökningen omfattar 64 bostadsrätter som såldes under 2005. Rolls resultat visar att yta, 

avgift och balkong är de variabler som påverkar priset mest.  

Dalnor Lindström och Tjernell (2009) undersöker månadsavgiftens inverkan på bostadsrätters 

pris. Studien bygger på uppgifter gällande 658 bostadsrätter som sålts i Gävle under 2008. 

Resultatet visar att priset påverkas av avgiften men även av yta, antal rum och avstånd till 

centrum.  

Song och Wilhelmsson (2010) har studerat hedonisk prissättning på bostadsrätter i Stockholm 

för att ta fram ett prisindex. Undersökningen omfattar sålda bostadsrätter i hela Stockholms 

kommun under perioden januari 2005 till och med juni 2009. Song och Wilhelmsson kommer 

fram till slutsatsen att en hedonisk metod är mest lämplig att använda när det gäller 

prissättning på en heterogen vara såsom bostadsrätten, då en hedonisk metod till skillnad från 

andra metoder fångar upp bostadsrättens kvalitativa egenskaper. De menar även att mer 

forskning krävs för att få bättre insikt i vilken funktionell form som är lämplig för hedoniska 

prisstudier. 
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5. Data 

Studiens data omfattar perioden 2010-11-01 till 2011-10-31. Data är hämtad från 

fastighetsförmedlingen Sight och omfattar 115 bostadsrätter som sålts i Stockholms innerstad 

under tidsperioden. Insamlingen har skett via information från fastighetsförmedlingens 

objektbeskrivningar samt från bedömningar av enskilda fastighetsmäklare. Förväntningarna 

på de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln är ett resultat av studier av 

teori och tidigare undersökningar samt diskussion med Sights fastighetsmäklare. 

5.1 Presentation av data 

Pris 

Priset avser bostadsrättens köpeskilling, mätt i svenska kronor. Priset är regressionens 

beroende variabel. 

Boarea 

Bostadsrättens boarea mätt i kvadratmeter. I de fall där ytan delats upp i boarea och biarea är 

det endast de kvadratmeter som definierats som just boarea som räknas här. Boarean förväntas 

påverka priset positivt men avtagande, då en extra kvadratmeter boarea är dyrare ju mindre 

bostadsrätten är. 

Rum och kök  

Denna variabel avser antalet rum i bostadsrätten. Enligt gällande praxis räknas inte köket som 

ett rum, utan adderas till de resterande antal rum i bostadsrätten enligt formatet ”rum och 

kök”. I de fall där fastighetsmäklaren i objektbeskrivningen uppgivit antalet rum som 

exempelvis 1,5 har samma tal använts i studien. Detta kan betyda att en bostadsrätt förutom 

ett rum och kök även har en sovalkov eller liknande, som inte kan räknas som ett helt rum 

men som har en väsentlig funktionell betydelse. Antalet rum förväntas ha positiv påverkan på 

priset. Exempelvis förväntas en bostadsrätt på tre rum och kök vara dyrare än en bostadsrätt 

på två rum och kök om boarean och alla andra variabler är lika. Detta på grund av det tredje 

rummets funktionella betydelse. 
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Avgift  

Med avgift menas det belopp som varje månad betalas till bostadsrättsföreningen, mätt i 

tusentals kronor. Avgiften förväntas påverka priset negativt. Boendekostnaden för ett 

bostadsrättshushåll utgörs av avgiften till föreningen samt boräntekostnader eller 

alternativkostnad. Är avgiften hög måste räntekostnaderna, och därmed lånet och priset på 

bostadsrätten, hållas nere för att boendekostnaden ska bli densamma som för en bostadsrätt 

med låg avgift men med ett högre pris.  

Balkong 

Här räknas förekomsten av balkong, terrass eller uteplats, som är privat tillhörande 

bostadsrätten. Balkonger, terrasser eller uteplatser som tillhör bostadsrättsföreningen och 

nyttjas gemensamt av alla i fastigheten räknas inte. Data som samlats in avser antalet 

balkonger eller liknande uteplatser som tillhör bostadsrätten, och talet som används i studien 

är noll eller ett positivt heltal. Tillgången till en uteplats uppskattas oftast mycket av 

bostadsrättsägaren och antalet uteplatser förväntas därför ha positiv inverkan på priset. 

Läge 

Alla bostadsrätter som är med i studien är belägna i Stockholms innerstad. Bostadsrätterna har 

så delats upp ytterligare, och grupperats efter vilken församling de tillhör. Församlingarna 

som är med i studien är Kungsholm och S:t Göran på Kungsholmen, Högalid, Katarina, Maria 

Magdalena och Sofia på Södermalm, Engelbrekt, Oscar och Hedvig Eleonora på Östermalm 

samt Gustav Vasa, S:t Matteus, Adolf Fredrik och S:t Johannes i Vasastan och Norrmalm. 

Enligt Mäklarstatistik (20111130) var Östermalm den dyraste stadsdelen under perioden 

november 2010 till och med oktober 2011, följt av Vasastan och Norrmalm. Därefter kom 

Kungsholmen och lägst pris på bostadsrätter av innerstadsdelarna hade Södermalm. Då 

Kungsholms församling är referens förväntas läge i Södermalms församlingar ha negativ 

inverkan på priset och läge i Östermalms, Vasastans och Norrmalms församlingar förväntas 

påverka positivt. Förväntningarna på läge i S:t Görans församling är att det har negativ 

inverkan på priset, då S:t Görans församling omfattar Kungsholmens yttre del och 

Kungsholms församling omfattar den del av Kungsholmen som ligger närmast stadskärnan.  
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Vad som ingår i avgiften 

Här avses huruvida vissa kostnader inkluderas i avgiften till bostadsrättsföreningen eller inte. 

Detta är kostnader gällande hushållsel samt värme och vatten. De fall där kostnaden i fråga är 

inkluderad i avgiften förväntas ha en positiv påverkan på priset. 

Fastighetens byggår 

Här avses det år då fastigheten först färdigställdes. Även i de fall då betydande renoveringar 

eller tillbyggnader har genomförts i efterhand räknas detta årtal. De fastigheter med byggår 

1919 eller tidigare räknas i studien som sekelskiftesfastigheter och förväntas säljas till högst 

pris, ceteris paribus. Denna grupp används därför som referens och de andra 

byggårsvariablerna förväntas ha negativ effekt på priset. 

Våningsplan 

Här avses antalet våningar över gatuplan som bostadsrätten är belägen på. Oftast föredrar 

köparen en bostadsrätt belägen på ett högre våningsplan framför en bostadsrätt belägen på ett 

lägre våningsplan, ceteris paribus. Ju högre upp i fastigheten bostadsrätten är belägen desto 

bättre utsikt och ljusinsläpp. Boende ovanför gatuplan slipper även insyn från gatan vilket kan 

vara ett problem vid boende i innerstaden. Därför förväntas antalet våningar över gatuplan 

påverka priset positivt. 

Bostadsrättens standard 

Då standarden har undersökts har bostadsrätten delats upp i tre områden; kök, badrum samt 

övriga bostadsrätten. Här har ansvarig fastighetsmäklare för bostadsrätten i fråga bedömt 

skicket på varje område. Standarden bedöms som omodern, halvmodern eller modern, där 

omodern är referens. Kök, badrum eller övriga ytor som bedöms som halvmoderna eller 

moderna förväntas ha positiv effekt på priset. 

Fastighetens stammar 

Här har data samlats in avseende fastighetens avloppsstammar, vattenstammar samt elstigar. I 

de fall stammarna är från 1969 eller tidigare bedöms behovet av stambyte som överhängande. 
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Dessa renoveringar kommer medföra stora kostnader för bostadsrättsföreningen, vilket kan 

komma att orsaka ökade avgifter för medlemmarna. Därför förväntas stammar från 1970 eller 

senare ha positiv inverkan på priset. 

Kakelugn  

Här har data samlats in angående förekomsten av kakelugn eller öppen spis i bostadsrätten. 

Det görs här ingen skillnad på om kakelugnen fungerar eller inte, det är endast själva 

förekomsten som räknats. Det görs heller ingen skillnad på om bostadsrätten har en eller fler 

än en kakelugn. Bostadsrätterna delas upp i två grupper; de som inte har kakelugn respektive 

de som har kakelugn och de bostadsrätter som har kakelugn förväntas ha ett högre pris, ceteris 

paribus. 

Hiss 

Här delas bostadsrätterna upp i två grupper; de som är belägna i en fastighet med hiss 

respektive de som är belägna i en fastighet som saknar hiss. Eftersom att en hiss i fastigheten 

ofta uppskattas, inte minst under själva flytten dit eller därifrån, förväntas förekomsten av hiss 

påverka priset positivt. 

Utsikt 

Ansvarig fastighetsmäklare för respektive objekt har här gjort en bedömning huruvida 

bostadsrätten har en utsikt som är värd att nämna eller inte. Detta kan gälla sjöutsikt, men 

även utsikt över exempelvis grönområden och gäller de fall då fastighetsmäklaren gjort den 

bedömningen att utsikten rimligtvis påverkar bostadsrättens pris vid försäljning. Utsikten 

förväntas då påverka priset positivt. 

Trafik 

Även här har ansvarig fastighetsmäklare gjort en bedömning för respektive bostadsrätt, i detta 

fall huruvida bostadsrätten är belägen på en så starkt trafikerad gata att detta rimligtvis 

påverkar bostadsrättens pris. Förväntningarna är att ett starkt trafikerat läge har en negativ 

inverkan på priset.  
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Bostadsrättsföreningen 

Här delas bostadsrätterna in i två grupper; till den ena gruppen hör bostadsrätter som tillhör en 

äkta bostadsrättsförening och till den andra gruppen hör bostadsrätter som tillhör en oäkta 

bostadsrättsförening. Att föreningen är äkta förväntas ha positiv effekt på priset. 

5.2 Medelvärdestabell 

För fullständig medelvärdestabell se bilaga 1 (tabell 1b). 

Tabell 1a 

Medelvärdestabell – kvantitativa variabler 

Variabel Medel Min Max Standardavvikelse 

Pris (tkr) 3 399 1 390 10 850 1 749 

Boarea (m
2
) 56,3 18,0 172,0 27,9 

R o k (st) 2,06 1 5 0,88 

Avgift 

(tkr/mån) 

2,458 0,548 6,423 1,119 

Balkong (st) 0,46 0 2 0,53 
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6. Regressionsmodell 

ln Pris = β0 + β1 ln Boarea + β2 R o k + β3 Avgift + β4 Balkong 

+ β5 Avgift inkl. värme & vatten + βi Läge + βi Byggår + ε. 
2
 

I denna studie är den beroende variabeln, priset, i logform. Det är en form som ofta föredras i 

hedoniska prisstudier och som underlättar tolkningen av regressionen (Berndt 1996). Jag har 

även valt att använda variabeln boarea i logform, då detta verkar stämma bäst med boareans 

avtagande positiva påverkan på priset. Nedan följer en tolkning av hur de oberoende 

variablerna påverkar den beroende variabeln utifrån vald funktionsform. Jag inkluderar endast 

variablerna ln Boarea och R o k. Tolkningen av variabeln R o k är dock applicerbar på 

resterande variabler. 

ln Pris = β1 ln Boarea + β2 R o k 

= 

e
ln Pris

 = Pris = e
β1 ln Boarea + β2 R o k

 

= 

Pris = Boarea
β1

 * e
β2 R o k

 

Att både pris och boarea är i logform leder till att en ökning av boarean med en procent 

påverkar priset med β1 procent. Det innebär exempelvis att en fördubbling av boarean från 20 

m
2
 till 40 m

2
 har en lika stor procentuell påverkan på priset som en fördubbling från 100 m

2
 

till 200 m
2
.  

För tolkningen av de övriga variablerna gäller att det endast är den beroende variabeln, priset, 

som är i logform. Det leder till att en ökning av antalet rum med ett påverkar priset med β2 

procent. Det innebär exempelvis att en ökning från ett till två rum har lika stor procentuell 

påverkan på priset som en ökning från fem till sex rum. När det gäller dummyvariablerna så 

tolkas de så att i de fall då dummyvariabeln antar värdet 1 påverkas priset med βi procent. 

                                                 
2
 Här inkluderas endast de variabler som ingår i tabell 2b (avsnitt 7.1). Variablerna Läge och Byggår 

är vektorer och inkluderar flera dummyvariabler. Den fullständiga regressionen innehåller 

ytterligare dummyvariabler. För förteckning över samtliga variabler se bilaga 1 (tabell 1b). 
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6.1 Variabler 

Den beroende variabeln som undersöks är bostadsrättens pris, i logform. De oberoende 

variablerna har valts ut genom studier av teori (Olsson och Ramnek 1992) samt av tidigare 

studier. Jag har även tittat på de värderingsprogram fastighetsförmedlingen Sight använder sig 

av samt diskuterat möjliga variabler med fastighetsmäklarna på Sight. Samtliga av de 

variabler som inkluderas i regressionen är enligt fastighetsmäklarna sådana egenskaper som 

en stor del av potentiella köpare vill få information om innan de kan bestämma sig för att vara 

med i budgivningen eller inte. De oberoende variablerna är uppdelade i kvantitativa variabler 

och kvalitativa variabler. 

Kvantitativa variabler 

De kvantitativa variablerna är boarea (i logform), antal rum, avgift samt antal balkonger. 

Dessa variabler kan anta positiva värden från noll och uppåt. Variabeln avgift skulle 

möjligtvis kunna anta negativt värde, vilket betyder att man erhåller pengar från 

bostadsrättsföreningen varje månad. Detta är dock inte fallet i denna studie, här antar alla 

kvantitativa variabler ett positivt värde eller ett nollvärde.  

Kvalitativa variabler 

De kvalitativa variablerna är läge, våning, byggår, vilka kostnader som ingår i avgiften, 

bostadsrättens standard, fastighetens stammar, förekomsten av kakelugn eller öppen spis, 

förekomsten av hiss, utsikt, trafik samt bostadsrättsföreningens äkthet. De kvalitativa 

variablerna har kvantifierats till så kallade dummyvariabler; variabler som endast kan anta 

värdet noll eller ett.  

6.2 Variabler som uteslutits 

Några av de variabler som inkluderats i tidigare studier har jag valt att utesluta. Närhet till 

vatten är ett exempel. Eftersom att studien avgränsats till Stockholms innerstad menar jag att 

alla bostadsrätter har relativt nära till vatten. Det är dessutom väldigt svårt att definiera termen 

”nära” i detta sammanhang. Jag har av samma skäl även valt att utesluta variabler som närhet 

till centrum, tunnelbana och dagis/skola. Dummyvariabler som justerar för tid 

(kontraktsmånad) har också uteslutits. Dessa variabler visade ingen signifikans och jag valde 
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därför att utesluta dessa och istället låta samtliga data återspegla ett årsgenomsnitt. Jag har 

även valt att inte ta med en variabel som säger något om bostadsrättsföreningens ekonomi. 

Enligt fastighetsmäklarna på Sight är föreningens ekonomi en faktor som bör påverka priset 

och som alltså bör inkluderas i regressionen. Anledningen till att jag ändå uteslutit en sådan 

variabel är att jag inte haft tillgång till uppgifter angående ekonomin hos 

bostadsrättsföreningarna och att jag bedömt att det i denna studie inte finns utrymme för att 

undersöka detta. Trots att föreningens ekonomi bör påverka bostadsrättens pris är det ändå 

troligt att den största delen av bostadsrättsköparna inte har de ekonomiska kunskaper som 

krävs för att kunna göra en korrekt bedömning av ekonomin i föreningen. I många fall 

används endast avgiften till föreningen som en måttstock på hur föreningens ekonomi ser ut; 

en låg avgift gör att föreningen uppfattas ha en god ekonomi och vice versa. Vidare har vissa 

av de variabler som ingår i regressionen sammanfogats till en variabel. Dummyvariabeln som 

talar om åldern på fastighetens stammar är en sammanslagning av tre variabler, en för 

vattenstammar, en för avloppsstammar och en för elstigar. Detta på grund av att samtliga 

stammar ofta byts samtidigt och att mina observationer visade att i de fall en bostadsrätt fick 

nollvärde i en av stamvariablerna fick den även nollvärde i minst en av de andra 

stamvariablerna också. Jag har även valt att sammanfatta huruvida värme och vatten ingår i 

avgiften eller inte i en variabel, då samtliga observationer visade att antingen ingår både 

värme och vatten eller så ingår varken den ena eller den andra.  

6.3 Förväntat utfall 

För att den fullständiga regressionsmodellen ska resultera i enlighet med nämnda teorier, 

tidigare studier samt förväntningar från fastighetsmäklarna på Sight bör variablerna påverka i 

följande riktning. 

Positiva variabler 

Boarea, R o k, Balkong, Mellanvåning, Högsta våning, Avgift inkl. hushållsel, Avgift inkl. 

värme och vatten, Köksstandard: halvmodern, Köksstandard: modern, Badrumsstandard: 

halvmodern, Badrumsstandard: modern, Övrig standard: halvmodern, Övrig standard: 

modern, Stammar, Hiss, Kakelugn, Utsikt, Förening, Engelbrekt, Oscar, Hedvig Eleonora, S:t 

Matteus, Adolf Fredrik och S:t Johannes. 
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Negativa variabler 

Avgift, Byggår 1920-49, Byggår 1950-79, Byggår 1980-99, Byggår 2000-11, Trafik, Högalid, 

Katarina, Maria Magdalena, Sofia och S:t Göran. 

6.4 Reliabilitet och multikolinjäritet 

Studiens reliabilitet är relativt hög. Flera av de kvalitativa variablerna är mätta utifrån 

enskilda fastighetsmäklares bedömningar. Om studien upprepas av en annan forskare och 

dessa bedömningar utförs av andra fastighetsmäklare finns en risk att variablerna bedöms 

annorlunda. Dock anser jag att denna risk är liten samt att potentiella skillnader i 

bedömningarna är slumpmässiga. På grund av att bostadsmarknaden och dess utbud och 

efterfrågan är starkt beroende av aktörernas preferenser är det troligt att resultatet av studien 

inte är konstant över tid. Om studien upprepas vid ett senare tillfälle är det alltså troligt att 

resultatet har förändrats. Detta är ingenting som gör resultatet av denna undersökning mindre 

tillförlitligt. Det kan dock vara bra att vara medveten om preferensernas och därmed 

resultatets föränderliga natur. Detta är en nödvändig följd av den hedoniska metodens fördel 

att kunna inbegripa kvalitativa egenskaper och preferenser. 

Risken att regressionen är perfekt multikolinjär bedömer jag som väldigt liten och detta är 

alltså inget problem som behöver tas hänsyn till när det gäller studiens tillförlitlighet. 

Imperfekt multikolinjäritet kan dock förekomma. Jag har därför valt att köra flera regressioner 

där variabler fylls på allt eftersom. Det blir då lättare att urskilja möjlig multikolinjäritet och 

detta bör då inte ge upphov till felaktig bedömning av signifikans av variablerna. 
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7. Resultat 

7.1 Presentation av resultat 

Tabell 2b 

Resultat av regression som endast inkluderar signifikanta variabler
3
. 

Variabel Koefficient t-värde p-värde 

 
Intercept 1.164e+01

4
 70.665 < 2e-16 * 

Ln boarea (m
2
) 7.790e-01 16.378 < 2e-16 * 

R o k (st) 1.042e-01   4.718 7.58e-06 * 

Avgift (tkr/mån) -5.300e-02   -3.938 0.000151* 

Balkong (st) D1=1 1.129e-01 6.360 5.77e-09 * 

D6(Högalid)=1 -1.625e-01 -3.932 0.000154 * 

D8(MariaMagdalena)=1 -1.302e-01 -1.446 0.151123 

D9(Oscar)=1 1.379e-01 3.269 0.001473 * 

D11(S:t Göran)=1 -1.019e-01 -4.299 3.94e-05 * 

Avgift inkl. 

värme&vatten D15=1 

 

1.624e-01 

 

2.773 

 

  0.006610 * 

D16(1920-49)=1 -5.370e-02 -2.688 0.008406 * 

D17(1950-79)=1 -1.094e-01 -2.409 0.017777** 

D18(1980-99)=1 -1.853e-01 -2.664 0.008979 * 

    

R
2 0,9646   

Justerat R
2
 0,9605   

Frihetsgrad 

 

102   

*Signifikant på 1 %-nivå. **Signifikant på 5 %-nivå. ***Signifikant på 10 %-nivå. 

                                                 
3
 De variabler som var signifikanta i någon av de fem ursprungliga regressionerna (tabell 2a). 

4
 e+i=*10

i
 och e-i=*10

-i
 där i är ett positivt heltal. 
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För fullständigt resultat se bilaga 2 (tabell 2a). 

7.2 Analys av resultat 

7.2.1 Signifikanta variabler 

Resultatet av regressionen som endast inkluderar de signifikanta variablerna från de fem 

ursprungliga regressionerna visar att dessa tretton variabler förklarar 96 % av prisskillnaderna 

mellan bostadsrätter. Alla variablers uppskattade påverkan på priset är hämtade från tabell 2b 

och gäller under förutsättningen att de övriga variablerna hålls konstanta. 

ln Boarea 

Variabeln ln Boarea är signifikant på 1 % -nivå i samtliga regressioner. Denna variabel har en 

hög förklaringsgrad och är antagligen den största enskilda orsaken till att samtliga justerade 

R
2
-värden är så pass höga. Värdet på koefficienten betyder att en procents ökning av boarean 

orsakar 0,78 % ökning av priset.  

Rum och kök 

Variabeln som talar om antal rum i bostadsrätten är signifikant på minst 5 % -nivå i samtliga 

regressioner. Koefficientens värde betyder att ett extra rum orsakar en prisökning med 10 %.  

Avgift 

Variabeln Avgift är även den signifikant i samtliga regressioner på minst 5 % -nivån. En 

bostadsrätt med 1 000 kr högre avgift än en annan bostadsrätt får ett 5,3 % lägre pris.  

Balkong 

Variabeln som talar om huruvida bostadsrätten har balkong eller inte är signifikant på 1 % -

nivån i samtliga regressioner. Om en bostadsrätt är försedd med balkong blir priset 11 % 

högre än om den varit utan balkong.  
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Lägesvariabler 

Lägesvariablerna Högalid och Oscar är signifikanta på 1 % -nivån i samtliga regressioner. 

Variabeln S:t Göran är signifikant i samtliga regressioner på minst 5 % -nivån. Variabeln 

Maria Magdalena är signifikant på minst 10 % -nivån i regressionerna 3, 4 och 5. Dock visar 

denna variabel ingen signifikans i regressionen som endast inkluderar de variabler som varit 

signifikanta i de ursprungliga fem regressionerna. Detta kan tyda på multikolinjäritet 

alternativt slumpmässiga förhållanden. I jämförelse med en bostadsrätt i Kungsholms 

församling är en bostadsrätt 16 % billigare om den är belägen i Högalid församling, 10 % 

billigare om den är belägen i S:t Görans församling och 14 % dyrare om den är belägen i 

Oscars församling.  

Avgift inkl. värme och vatten 

Dummyvariabeln som talar om huruvida kostnader för värme och vatten ingår i avgiften till 

bostadsrättsföreningen eller inte är signifikant på minst 10 % -nivån i samtliga regressioner. 

Är kostnaderna inkluderade i avgiften blir priset 16 % högre än om dessa kostnader ska 

betalas separat utöver avgiften.  

Byggår 

Dummyvariablerna som motsvarar byggår mellan 1920-49 och 1980-99 är signifikanta på  

5 % respektive 1 % -nivån i samtliga regressioner. Dummyvariabeln som motsvarar byggår 

mellan 1950-79 är signifikant på minst 10 % -nivån i alla regressioner utom Regression 5. 

Detta kan tyda på multikolinjäritet mellan variabeln Byggår 1950-79 och någon av de 

variabler som adderas i Regression 5 (Stammar, Kakelugn, Hiss, Utsikt, Trafik och/eller 

Förening). Koefficienternas värden betyder att en bostadsrätt som är belägen i en fastighet 

som är byggd 1919 eller tidigare är 5,4 % dyrare än en bostadsrätt med byggår 1920-49, 11 % 

dyrare än en bostadsrätt med byggår 1950-79 och 19 % dyrare än en bostadsrätt med byggår 

1980-99.  

7.2.2 Insignifikanta variabler 

Att de allra flesta av den fullständiga regressionens variabler visat sig vara insignifikanta 

behöver inte betyda att de inte bör inkluderas i regressionen. En regression som körts med 
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endast de insignifikanta variablerna visar ett justerst R
2
-värde på 0,4502 samt ett F-värde på 

3,667 (frihetsgrad 35 och 79, p-värde 8,717*10
-7

). Det betyder att trots att variablerna var för 

sig är insignifikanta så är det inte sannolikt att alla dessa variabler är insignifikanta samtidigt. 

7.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att variablerna ln Boarea, Rum och kök, Avgift, Balkong, Högalid, Oscar, S:t 

Göran, Byggår 1920-49 och Byggår 1980-99 är signifikanta på minst 5 % -nivån i samtiga 

regressioner de är inkluderade i. Avgift inklusive värme och vatten är signifikant på minst 10 

%-nivån i alla regressioner. Även variablerna Maria Magdalena och Byggår 1950-79 är 

signifikanta på minst 10 % -nivån i tre av regressionerna. Variabeln Maria Magdalena visade 

dock inte signifikans i regressionen som endast inkluderade signifikanta variabler (tabell 2b). 

Regression 1 som endast inkluderar ln Boarea, Rum och kök, Avgift och Balkong har ett 

justerat R
2
-värde på 0,9242 vilket betyder att dessa variabler ensamma förklarar en väldigt 

stor det av prisskillnaderna mellan bostadsrätter.  

Den av regressionerna som har högst förklaringsgrad är Regression 4. Det innebär att i 

Regression 5, när variablerna Stammar, Kakelugn, Hiss, Utsikt, Trafik och Förening adderas 

till regressionen, sjunker det justerade R
2
-värdet. Även antalet signifikanta variabler minskar 

när dessa variabler inkluderas, då variabeln Byggår 1950-79 är signifikant i alla regressioner 

utom Regression 5. Att antalet signifikanta variabler minskar eller att det justerade R
2
-värdet 

sjunker betyder inte att dessa variabler inte ska inkluderas i regressionen. Det är dock en 

indikation på multikolinjäritet vilket måste tas hänsyn till vid tolkning av koefficienterna och 

bedömning av variablernas signifikans.  
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8. Slutsats och diskussion 

Min slutsats är att det som påverkar priset på en bostadsrätt i Stockholms innerstad är 

boarean, antal rum, om det finns balkong eller inte, hur hög avgiften är och vad den inkluderar 

samt i viss mån fastighetens läge och när den är byggd. Dessa egenskaper kan förklara 96 % 

av skillnaderna i pris mellan bostadsrätter.  

Resultatet visar att en procents ökning av boarean leder till att priset stiger med 0,78 %. Att 

öka antalet rum med ett leder till 10 % prisökning och att öka antalet balkonger med en leder 

till 11 % prisökning. En höjning av avgiften med 1 000 kr orsakar en prissänkning med 5,3 %. 

Ingår kostnaderna för värme och vatten i avgiften blir priset 16 % högre än om de inte 

inkluderas. I jämförelse med en bostadsrätt i Kungsholms församling är en bostadsrätt 16 % 

billigare om den är belägen i Högalid församling, 10 % billigare om den är belägen i S:t 

Görans församling och 14 % dyrare om den är belägen i Oscars församling. En bostadsrätt 

som är byggd år 1919 eller tidigare är 5,4 % dyrare än en bostadsrätt som är byggd år 1920-

49, 11 % dyrare än en bostadsrätt som är byggd år 1950-79 samt 19 % dyrare än en bostadsätt 

som är byggd år 1980-99. Samtliga egenskapers påverkan på priset gäller under 

förutsättningen att övriga variabler hålls konstanta. 

Resultatet av denna studie överensstämmer med tidigare studiers resultat, då boarea, antal 

rum, avgift samt balkong är de egenskaper som har störst påverkan på bostadsrättens pris. Att 

även några av byggårs- och lägesvariablerna visade sig påverka priset stämmer överens med 

Nord och Wagells (2005) resultat. Samtliga av de signifikanta variablerna påverkade priset i 

förväntad riktning.  

Resultatet är enligt fastighetsmäklarnas förväntningar, vad gäller de signifikanta variablernas 

tecken och storlek. Dock motsvarar inte det låga antal signifikanta variabler deras 

förväntningar. De förväntade sig att betydligt fler av egenskaperna skulle visa sig ha påverkan 

på priset. Eftersom att flertalet potentiella köpare verkar tycka att dessa egenskaper är viktiga 

och efterfrågar information angående dessa är det överraskande att så många av egenskaperna 

i slutändan inte verkar ha någon effekt på priset. Att våningsplan, standard och utsikt inte 

visade sig vara signifikanta är det som förvånade fastighetsmäklarna mest.  
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Studiens resultat har visat att endast ett fåtal av de egenskaper som omfattats av studien 

påverkar priset på en bostadsrätt i Stockholms innerstad. Att egenskaper som boarea, antal 

rum, balkong, avgiften och vad den inkluderar, fastighetens ålder samt läget påverkar priset 

var förväntat och kommer inte som någon överraskning. Mer överraskande är dock det faktum 

att så många av de inkluderade egenskaperna visade sig sakna betydelse för priset. Det är 

troligt att resultatet har påverkats av multikolinjäritet samt av problem vid mätningen av vissa 

variabler, exempelvis standardvariablerna samt variablerna för utsikt och trafik. En annan 

förklaring till det låga antalet signifikanta variabler kan vara att för få av bostadsrätterna hade 

egenskaperna i fråga. Detta gäller exempelvis observationer som tillskrevs avgift inklusive 

hushållsel, stammar från 1969 eller tidigare samt bostadsrätter belägna i oäkta förening. Att 

lägenhetens standard inte påverkar priset kan möjligen vara en följd av att många köpare på 

bostadsmarknaden efterfrågar bostadsrätter med omodern standard då de vill renovera och 

modernisera på egen hand. Detta kan göra att priserna på de bostadsrätter med omodern och 

halvmodern standard stiger i budgivningen och priserna jämnas ut mellan omoderna och 

moderna bostadsrätter.  

8.1 Förslag på fortsatt forskning 

På grund av den speciella karaktären på bostadsmarknaden i Stockholms innerstad gör denna 

undersökning inga anspråk på att kunna generaliseras och gälla utanför det avgränsade 

området. Det vore därför intressant med en hedonisk prisstudie som undersöker vilka 

egenskaper som påverkar priset på bostadsrätter på landsbygden.  
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Tabell 1b                            Bilaga 1 

Medelvärdestabell – kvantitativa och kvalitativa variabler 

Variabel Medel Min Max Standardavvikelse 

Pris (tkr) 3 399 1 390 10 850 1 749 

Boarea (m
2
) 56,3 18,0 172,0 27,9 

R o k (st) 2,06 1 5 0,88 

Avgift (tkr/mån) 2,458 0,548 6,423 1,119 

Balkong (st) 0,46 0 2 0,53 

Adolf Fredrik 0,03 0 1 0,16 

Engelbrekt 0,03 0 1 0,16 

Gustav Vasa 0,07 0 1 0,26 

Hedvig Eleonora 0,02 0 1 0,13 

Högalid 0,05 0 1 0,22 

Katarina 0,07 0 1 0,26 

Maria Magdalena 0,01 0 1 0,09 

Oscar 0,04 0 1 0,20 

Sofia 0,03 0 1 0,16 

S:t Göran 0,18 0 1 0,39 

S:t Johannes 0,12 0 1 0,33 

S:t Matteus 0,25 0 1 0,44 

Avgift inkl. 

hushållsel 

0,05 0 1 0,22 

Avgift inkl. 

värme&vatten 

0,97 0 1 0,16 
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Byggår 1920-49 0,44 0 1 0,50 

Byggår 1950-79 0,04 0 1 0,20 

Byggår 1980-99 0,02 0 1 0,13 

Byggår 2000-11 0,02 0 1 0,13 

Mellanvåning 0,67 0 1 0,47 

Högsta våning 0,17 0 1 0,37 

Kök: halvmodern 0,30 0 1 0,46 

Kök: modern 0,47 0 1 0,50 

Badrum: halvmodern 0,33 0 1 0,47 

Badrum: modern 0,43 0 1 0,50 

Övrigt: halvmodern 0,43 0 1 0,50 

Övrigt: modern 0,39 0 1 0,49 

Stammar 0,95 0 1 0,22 

Kakelugn 0,17 0 1 0,38 

Hiss 0,77 0 1 0,42 

Utsikt 0,14 0 1 0,35 

Trafik 0,12 0 1 0,33 

Förening 0,97 0 1 0,16 
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Tabell 2a      Bilaga 2 

Siffran i tabellen visar värdet på koefficienten för respektive variabel och regression. Siffran 

inom parentes visar t-värdet för koefficienten i fråga. 

Variabel Regression 

1 

Regression 

2 

Regression 

3 

Regression 

4 

Regression 

5 

Intercept 1.161e+01
5
 

(64.707)* 

1.170e+01 

(79.611)* 

1.159e+01 

(67.935)* 

1.176e+01 

(62.542)* 

1.173e+01 

(60.124)* 

Ln Boarea (m
2
) 8.226e-01 

(13.561)* 

8.070e-01 

(15.859)* 

8.037e-01 

(16.084)* 

7.618e-01 

(14.554)* 

7.464e-01 

(13.229)* 

R o k (st) 7.361e-02 

(2.489)** 

9.076e-02 

(3.681)* 

9.599e-02 

(4.119)* 

9.702e-02 

(4.179)* 

9.318e-02 

(3.730)* 

Avgift (tkr/mån) -4.292e-02 

(-2.652)* 

-5.005e-02 

(-3.647)* 

-5.079e-02 

(-3.460)* 

-3.837e-02  

(-2.414)** 

-3.741e-02  

(-2.280)** 

Balkong (st)  

D1=1 

1.193e-01 

(5.188)* 

1.014e-01 

(5.366)* 

1.070e-01 

(5.603)* 

8.743e-02 

(4.226)* 

8.949e-02 

(4.083)* 

Läge (församling) 

Referens: Kungsholms 

     

D2(Adolf Fredrik)=1  -7.709e-03 

(-0.122) 

-1.100e-02  

(-0.186) 

-1.668e-02  

(-0.266) 

-2.028e-02  

(-0.303) 

D3(Engelbrekt)=1  3.610e-02 

(0.595) 

3.859e-02 

(0.683) 

4.611e-02 

(0.810) 

4.737e-02 

(0.741) 

D4(Gustav Vasa)=1  5.515e-02 

(1.268) 

4.233e-02 

(1.019) 

3.099e-02 

(0.738) 

3.212e-02 

(0.729) 

D5(Hedvig Eleonora)=1  -7.004e-02 

(-0.968) 

-1.046e-01  

(-1.505) 

-8.655e-02  

(-1.218) 

-7.965e-02  

(-1.056) 

                                                 

5
 e+i=10

i
 och e-i=10

-i
 där i är ett positivt heltal. 
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D6(Högalid)=1  -2.290e-01 

(-4.910)* 

-1.789e-01  

(-3.897)* 

-1.977e-01  

(-3.959)* 

-1.780e-01  

(-3.343)* 

D7(Katarina)=1  -8.076e-02 

(-1.834) 

-5.474e-02  

(-1.325) 

-3.821e-02  

(-0.886) 

-2.141e-02  

(-0.454) 

D8(Maria Magdalena)=1  -1.291e-01 

(-1.301) 

-1.609e-01 

(-1.716)*** 

-2.006e-01  

(-2.084)** 

-1.915e-01  

(-1.925)*** 

D9(Oscar)=1  1.554e-01 

(3.102)* 

1.339e-01 

(2.674)* 

1.578e-01 

(3.102)* 

1.714e-01 

(3.138)* 

D10(Sofia)=1  -9.983e-02 

(-1.584) 

-7.526e-02  

(-1.278) 

-8.233e-02  

(-1.375) 

-5.931e-02  

(-0.928) 

D11(S:t Göran)=1  -1.436e-01 

(-4.206)* 

-1.210e-01  

(-3.639)* 

-1.130e-01  

(-3.390)* 

-9.771e-02  

(-2.726)* 

D12(S:t Johannes)=1  -3.095e-02 

(-0.821) 

-5.104e-02  

(-1.301) 

-5.783e-02  

(-1.389) 

-3.693e-02  

(-0.789) 

D13(S:t Matteus)=1  -1.062e-02 

(-0.319) 

-1.770e-02  

(-0.533) 

-1.844e-02  

(-0.549) 

-8.859e-03  

(-0.234) 

Avgift inkl. hushållsel 

D14=1 

  1.856e-02 

(0.491) 

8.526e-03 

(0.221) 

1.415e-02 

(0.355) 

Avgift inkl. värme&vatten 

D15=1 

  1.528e-01 

(2.615)** 

1.080e-01 

(1.701)*** 

1.205e-01 

(1.823)*** 

Byggår 

Referens: <1920 

     

D16(1920-49)=1   -5.680e-02  

(-2.437)** 

-5.273e-02  

(-2.255)** 

-6.042e-02  

(-2.239)** 

D17(1950-79)=1   -1.083e-01  

(-2.416)** 

-8.213e-02  

(-1.724)*** 

-6.989e-02  

(-1.177) 

D18(1980-99)=1   -1.904e-01  

(-2.764)* 

-1.917e-01  

(-2.784)* 

-1.976e-01  

(-2.725)* 

D19(2000-11)=1   -8.890e-02  

(-1.291) 

-6.276e-02  

(-0.913) 

-7.615e-02  

(-1.008) 
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Våning 

Referens: Nedre botten 

     

D20(Mellanvåning)=1    -1.957e-02  

(-0.696) 

-2.561e-02  

(-0.870) 

D21(Högsta våning)=1    2.479e-02 

(0.695) 

1.367e-02 

(0.360) 

Standard 

Referens: omodern 

     

D22(Kök: halvmodern)=1    8.826e-03 

(0.260) 

6.233e-03 

(0.180) 

D23(Kök: modern)=1    2.412e-02 

(0.686) 

2.718e-02 

(0.746) 

D24(Badrum: 

halvmodern)=1 

   -2.710e-02  

(-0.846) 

-3.394e-02  

(-1.021) 

D25(Badrum: modern)=1    6.568e-03 

(0.215) 

3.998e-03 

(0.127) 

D26(Övrigt: 

halvmodern)=1 

   5.104e-04 

(0.014) 

3.129e-03 

(0.078) 

D27(Övrigt: modern)=1    2.137e-02 

(0.457) 

2.005e-02 

(0.407) 

Stammar (1970 el senare) 

D28=1 

    8.258e-03 

(0.163) 

Kakelugn 

D29=1 

    3.465e-02 

(1.197) 

Hiss 

D30=1 

    2.412e-02 

(0.902) 

Utsikt 

D31=1 

    1.680e-02 

(0.562) 

Trafik 

D32=1 

    1.827e-02 

(0.537) 
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Förening (äkta) 

D33=1 

    4.092e-02 

(0.667) 

R
2 0,9269 0,9621 0,9694 0,9732 0,9742 

Justerat R
2
 0,9242 0,9559 0,9621 0,9636 0,9623 

Frihetsgrad 110 98 92 84 78 

*Signifikant på 1 %-nivå.  

**Signifikant på 5 %-nivå. 

***Signifikant på 10 %-nivå. 

 

 

 


