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I 

 

Abstract 

The purpose of this study is to get an overview of what it is that affects housing prices at Uppsala's 
housing market. My conclusion is that speculator´s willingness to pay is effected by their wishes and 
demands. Speculator´s appreciate the areas close to the city center. This may be due to Uppsala is a 
university town where there are many students who are moving from and to the city every year. For 
example convenience and proximity to university is often a high wish. 
 
I had access to statistics from one of the Uppsala´s largest real estate agency Widerlöv & Co. I also had 
the opportunity to discuss ideas with some of their brokers who have been active in the industry for a 
long time. 
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II 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera vad det är som påverkar bostadspriserna på Uppsalas 

bostadsmarknad. Det är spekulanternas önskemål och krav, det vill säga deras betalningsvilja som 

påverkar priset. Det kan skilja sig mellan olika spekulanter men för det mesta ses ett tydligt mönster. 

Spekulanter värdesätter t.ex. områden som ligger nära centrum. Detta kan bero på att Uppsala är en 

studentstad där det är många studenter som rör sig från och till staden varje år. Bekvämlighet och närhet 

till bland annat universitet väger in mycket.  

 

Studiens statistik kommer från en av Uppsalas största mäklarbyråer Widerlöv & Co. Möjligheten att 

bolla tankar och idéer med några av deras mäklare som har varit aktiva i branschen länge har varit 

värdefull.  
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Förord 

Det har varit en givande och rolig uppsats att skriva och jag vill tacka Stig Blomskog för vägledning 

under loppets gång. Jag vill även tacka Widerlöv & Co för att jag fick ta del av deras statistik samt deras 

mäklare för viktiga och givande synpunkter.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer bakgrund och Uppsalas bostadsmarknad tas upp för att ge en inblick i hur 

marknaden ser ut och dess bostadsbrist. Vi har fått se marknaden från mäklarnas synvinkel samt genom 

en analys från Länsstyrelsen. För att ge en bättre förståelse för studien har jag även tagit med 

frågeställning, syfte, metod och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

På bostadsmarknaden har priserna ökat kraftigt över hela landet och Uppsala är inget undantag.  

Staden är klassad som en modern stad med stark tillväxt, tack vare bl.a. universitet, Akademiska 

sjukhuset och ett eftertraktat lärosäte. På grund av dessa är det rörelse på befolkningen och varje år är 

det en mängd människor som flyttar till och från Uppsala (Länsstyrelsen 2013, s.3).  

Bostadspriserna kan skilja mycket beroende på vilken stadsdel bostaden ligger i samt vilka egenskaper 

bostaden har och framför allt vilka egenskaper spekulanten ser som värdefulla. Priser påverkas också av 

efterfrågan och utbud, dessa ska vara i balans med varandra för att ge en bra balanserad marknad. Andra 

aspekter som påverkar är lågkonjunktur, kontantkrav och räntor, dessa aspekter är exkluderade från 

denna tvärsnittsstudie.   

Precis som i många andra städer råder det bostadsbrist i Uppsala (Länsstyrelsen 2013, s.5) och att ta 

reda på vilka faktorer som väger tyngst när det kommer till prissättning på bostadsmarknaden är av 

intresse både för mäklarna och för samhällsplanerarna. Mäklarna för att underlätta i deras prissättning 

och deras statistikgenomgång inför en kommande affär. Samhällsplanerarna kan eventuellt se mer nytta 

i denna studie i och med att den ger relativt klara svar på vad som är attraktivt bland spekulanter och kan 

då planera nyproduktion efter marknadens efterfrågan.  

1.2 Bostadsmarknaden 2013 

År 2013 var ett svårt år för mäklarbranschen. Året började med en trög start för mäklarna och 

konkurrensen på det låga utbudet var hög. I sådana lägen blir det svårt för mäklaren att ta in objekt med 

en provision som gör att det blir lönsamt. Objekten bli även svårsålda eftersom spekulanter ofta anser att 

utgångspriserna är höga och utbudet är lågt. Bostadsmarknaden varierar mycket och det kan skilja sig 

från månad till månad, det är svårt för mäklarna att förutse hur marknaden kommer att bli. 

Problematiken för mäklare i vikande månader är att få säljare att inse att de har för höga förväntningar. I 

maj började det vända och marknaden blev mer positiv, resterande del av året visade en uppåtgående 

pristrend (Forsberg 2014). Vid stor konkurrens bland mäklare är den största utmaningen att få påskrivna 

förmedlingsuppdrag, det vill säga att man skriver avtal med kunder för en försäljning. Många byråer 
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sänker sina arvoden för att konkurrera ut varandra, det leder till att andra mäklarbyråer måste följa den 

trenden. Det blir problematiskt för många att ”överleva” på det sättet eftersom det till slut leder till ett så 

pass lågt arvode att mäklaren i princip jobbar gratis. Detta har gjort att provisionsnivån har sänkts 

överlag. Många mäklare försöker oftast numera att få till stegmodeller som arvodesform. Kunden 

känner att grundarvodet är lågt och mäklaren kan ändå få till en bra provision i slutändan. 

Länsstyrelsen i Uppsala län gör varje år en analys av bostadsmarknaden. Detta resulterar i en överblick 

på om det är bostadsbrist eller inte. Utifrån analysen kan det planeras hur nyproduktionsmarknaden ska 

se ut. Uppsala län har sedan år 1815 ökat i befolkningsmängd varje år enligt Länsstyrelsen i Uppsala 

län. Ökning av befolkning samt brist på bostäder är vanligtvis ett kännetecken för områden med stark 

popularitet. Bostadsfrågan blir därav en utav nyckelfrågorna för kommunens och länets utveckling ur ett 

tillväxtperspektiv (Länsstyrelsen 2013, s.3).  

I dagsläget uppfyller inte Uppsalas bostadsmarknad de utsatta målen för kommunen och landstinget. 

Kommun och landsting anser att den obalans som 2013 fortfarande finns på bostadsmarknaden ökar. 

Detta ses som oroande då obalansen framförallt påverkar de ekonomisk svaga. Analysen för 2013 visar 

att det gäller främst ungdomar, nyanlända flyktingar, medelålders samt äldre som vill flytta till mindre 

boende. Enligt Länsstyrelsens (2013, s.22) analys av Uppsalas bostadsmarknad har kommunen och länet 

kommit fram till att 25 000 nya bostäder ska byggas under en femårsperiod, för att försöka få en balans 

på bostadsmarknaden. För att en bostadsmarknad ska vara välfungerande ska det snabbt gå att hitta en 

bostad i ett varierat utbud, oavsett vilka ekonomiska förutsättningar spekulanten har.  

1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer är det som påverkar priserna mest på bostadsrätter i Uppsala? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom att analysera statistik med hjälp av hedonisk metod och 

regressionsanalys få fram vilka faktorer som väger tyngst vid en försäljning av en bostadsrätt i Uppsala. 

I denna studie används statistik från en mäklarfirma. Anser dock inte att det har gett någon negativ 

effekt i resultatet att enbart använda sig av en källa, i och med att det är relativt lika i Uppsala och det är 

samma spekulanter som vänder sig till olika mäklare. Om intresset hade legat i att jämföra städer med 

varandra hade studien kunnat breddas, det är dock inte syftet i denna studie.  

1.5 Metod 

I studien analyseras statistik på bostadsaffärer med kontraktsdatum under år 2013 för att se vilka 

faktorer som påverkar priset. Dessa faktorer kan vara bl.a. avstånd till centrum, boarea, antal rum (rok), 
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byggnadsår och föreningens ekonomi. Löpande kontakt med mäklare som arbetar på Widerlöv & Co i 

Uppsala har skett under studiens utformning samt att ha fått ta del av deras statistik och 

objektbeskrivningar. Statistiken är sedan analyserad via programmet R.  

1.6 Avgränsning 

Statistiken omfattar bostadsrätter sålda under år 2013 och anledningen till att ett år är valt är för att 

kunna få ett specifikt resultat. Om man skulle välja att ta mer än ett år är det svårt att välja ut variablerna 

eftersom det kan vara annat som påverkar. 

1.6.1 Makrofaktorer 

Endast direktpåverkade lokala faktorer som kan sammanfogas med spekulanter har analyserats i denna 

studie, medans samhälls- och omvärldsaspekter vilka ger inverkan på priset har frånsetts. Med samhälls- 

och omvärldsaspekter menas bl.a. konjunktursvängningar, arbetslöshet, inflation och ränta. Dessa anses 

som långsiktiga faktorer och är därav svåra att analysera och få ett påverkande resultat ifrån. Studien är 

som tidigare nämnts avgränsad till ett år och dessa faktorer skulle inte ha gett någon större inverkan på 

resultatet. 

1.6.2 Geografiskt  

Geografiskt sett hålls studien relativt centralt i Uppsala eftersom Widerlöv & Co har mest 

marknadsandelar där. Det innebär att de är ledande på att sälja i dessa områden vilket ger en fördel i 

statistiksammanfattningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Områdeskarta 
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De områden som ingår i uppsatsen är: 

 

Centrum, Uppsalas kärna som innefattar bland annat Kungsgatan och Drottninggatan som är de två 

större gatorna genom Uppsala.  

 

Fålhagen, är ett område som är populärt bland pendlare, det ligger precis vid centralstationen och 

resecentrum. I Fålhagen ligger några av Uppsalas populäraste bostadsrättsföreningar, bl.a. Tripolis. 

Andra attraktioner är Uppsala konsert och kongress och kvarteret Liljan. 

 

Höganäs, ett lite mindre område som ligger mellan Fålhagen och Kvarngärdet. 

 

Kapellgärdet, Kapellgärdsallén och Kungsängen, är relativt nya områden. Dom omfattar relativt 

nybyggda fastigheter samt nyproduktion.  

 

Kåbo, området består mest av villor och universitetsbyggnader. Kåbo är betraktat som ett av Uppsalas 

finare områden, stadsarkitekt Per Hallman gjorde planerna för området. Albin Brag och Victor 

Holmgren var några av de arkitekter som ritade villor i Kåbo. 

 

Luthagen, är ett av de större områdena och är attraktivt bland både yngre och äldre.  

 

Rackarberget och Rickomberga, två lite minde områden som innefattar många studentlägenheter.  

 

Svartbäcken, ett av de större områdena med grönska och natur. Tilltalar många barnfamiljer.  

 

Tunabackar, gränsar mot Svartbäcken och innehåller endast ett kvarter, dock ett lite större kvarter.   
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2. Tidigare studier 

Dalén (1992) gjorde en forskningsrapport om den hedoniska prissättningsmetoden. Hedonisk 

prissättning är en bra metod att använda för att kvalitetssäkra prissättningen. Jämfört med andra 

traditionella metoder som t.ex. ”overlapping” och ”link-to-show-in-change” är den hedoniska metoden 

mycket rikare på information (Dalén 1992, s.14). Enda nackdelen med Hedoniska metoden är att den 

kan vara kostsam att genomföra. Det krävs många regressioner på flera små grupper av variabler och 

speciell kunskap för att den ska kunna utföras på ett korrekt sätt. Man måste anpassa regressionerna för 

att det ska passa det specifika ändamålet och det krävs att man ofta gör omkalkyleringar för att det ska 

bli korrekt (Sinclair, Catron 1990, s.16-24). Om man forsätter att använda sig av komplicerade 

tillvägagångssätt för användning av denna metod tror Dalén att det kommer ta lång tid innan den 

hedoniska prissättningen är breddad och etablerad på den statistiska marknaden. Dalén anser att det är 

av storvikt att använda sig av statistik från företag med stora marknadsandelar. 

 

Lindblad (2012) har gjort en studie om hedoniska priser på Stockholms bostadsmarknad. Vad är det som 

skiljer en ”billig” bostad ifrån en ”dyr”? Hennes studie omfattar 115 bostäder som är sålda under ett års 

tid, 2010-11-01 – 2011-10-31. Lindblad har utgått ifrån sekundär tvärsnittsdata med vilket menas 

objektbeskrivningar ifrån en mäklarfirma. Resultatet på studien visar att det är boarean, antal rum, om 

det finns balkong, månadsavgiften och vad den inkluderar samt i viss mån fastighetens läge och 

byggnadsår som påverkar priset på en bostadsrätt i Stockholms innerstad. 

 

Cebula (2009) har gjort en studie om hedoniska priser på bostadsmarknaden i staden Savannah, Georgia. 

I studien analyseras ca 2 888 familjehus med försäljning under år 2000 – 2005, 591 av dessa bostäder 

ligger inom området Historic Landmark District vilket Cebula har valt att lägga extra fokus på. De 

variabler som påverkar priset positivt i Savannah är antal badrum, öppen spis, antal sovrum, förråds- och 

garageutrymme, kvm, uteplats, altan, pool, husets utsida, om det var tegel eller puts, om det fanns 

sprinklersysten och husets byggår. De faktorer som påverkade priserna negativt var närhet till 

lägenhetsområden och starkt trafikerade vägar.  

 

Svensson (2006) har gjort en studie på bostadsmarknaden i S:t Petersburg, Ryssland.  

I studien har han analyserat 16 000 bostäder som ligger ute till försäljning under studiens gång, dvs. 

under våren 2006. Pris är den beroende variabeln och bostädernas egenskaper som yta, stadsdel, avstånd 

till centrum och arkitekturstil är de oberoende variablerna. Svårigheten med studien är att det är 

utgångspriser som analyserats på grund av att det är näst intill omöjligt att få fram siffror på verkliga 
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försäljningspriser. Svensson menar att det beror bland annat på att skattefusk är allmänt accepterat i 

Ryssland och därför skiljer sig oftast det rapporterade priset i kontraktet från den verkliga summan som 

överlämnas. Alla transaktioner med fastigheter sker kontant. Resultatet i studien visar att det som 

påverkar priset positivt är bl.a. område, vilket typ av arkitektur huset har och vilken slags boendeform 

bostaden är. 

 

Snyder et. al (2007) har gjort en studie med hjälp av hedonisk prissättning på marknadspriserna på 

skogsmark i Minnesota, USA. Studien omfattar 387 fastigheter vilket i detta fall är skogsmark sålda 

mellan år 2001 och 2002. I studien kom Snyder et. al fram till att de faktorer som påverkar priset 

positivt är fastigheter med högt exploateringstryck kring tätorter, höga rekreationsvärden och fastigheter 

med försäljningstekniken ”deed financing”. Denna försäljningsteknik innebär att det sker ett lån mellan 

säljare och köpare. Parterna gör upp en avbetalningsplan sinsemellan. En faktor som visade sig ha en 

negativ påverkan på fastighetspriset var närhet till offentlig mark. 

2.1 Sammanfattning av tidigare studier 

Studier som har riktat in sig på olika städer och länder har analyserats, det visar sig att resultaten är 

relativt lika varandra. Vare sig bostaden ligger i Stockholm, Minnesota eller i Savannah, är det bl.a. 

boarena och vart bostaden ligger geografiskt sett, det vill säga vilket område och vad som finns i 

närheten som påverkar priserna markant. Det är dock svårt att få en specifik jämförelse eftersom fler 

aspekter spelar in, studierna har olika tidsintervall och de har använt sig av olika statistik samt 

tillvägagångssätt, man får heller inte bortse från att den hedoniska metoden är komplicerad att använda 

sig av. Studierna ger dock ett tydligt mönster och det visar att spekulanternas vilja inte skiljer sig mycket 

åt. En annan sak som måste tas hänsyns till är att många markofaktorer spelar in och påverkar 

bostadsmarknaden i olika länder och städer, dessa faktorer har dessa studier inte lagt någon tyngd i 

förutom studien från S:t Petersburg. Den studien har haft en problematik med skattefusk och andra 

samhällsfaktorer. Det hade varit intressant att kunna göra en jämförelse på den aspekten mellan alla 

studier men dessa faktorer är svåra att få fram statistik på i och med att det ofta är en ”dold värld”.  

Att ha dessa studier i åtanke har gett stöd i och med det mönster dessa har visat och de har gett en 

inblick i hur den hedoniska metoden kan användas och analyseras.  
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3. Teori  

Avsnittet inleds med en teoriintroduktion och går sedan vidare till att redovisa vad hedonisk 

prissättning innebär. Avsnittet avslutas med en regressionsmodell och dess förklaring.  

3.1 Teoriintroduktion 

Varje bostad är i sig unik med olika egenskaper samt läge. Aspekter som är av stor vikt är kvalitet och 

bostadens skick (Sandberg 2004, s.2), dessa kan spekulanten påverka i slutändan med hjälp av t.ex. 

renovering. Några otvivelaktiga aspekter är bl.a. boarea, månadsavgift och antal rum, spekulanten kan 

överlag inte påverka dessa, vilket gör dom aspekterna känsligare. Hiss är ett exempel på en mer svårmätt 

aspekt som markant påverkar priset. Dock får inte efterfrågan negligeras eftersom den har en märkbar 

effekt på priset. Av olika makroekonomiska faktorer påverkas utbud samt efterfrågan, 

bostadsmarknaden förändras beroende på tidsberoende aspekter bl.a. konjunktursvängningar, 

arbetslöshet, inflation och ränta.   

Direkta substitut är svåra att finna och med andra ord är bostaden en heterogen vara, många fler synsätt 

har framkommit ur denna grundläggande teori. Epple (1987, s.59-80) tar i en studie upp synen på 

kopplingen till den hedoniska prissättningen på differentierade varor med fokus på fastigheter. 

De enda substitut för bostadsrätter i Uppsala är hyresrätter, enligt en artikel i UNT (2014) är kötiden till 

att få ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i Uppsala ca 10 år, den trenden ser ut att öka. Även om man 

får en hyresrätt innebär det kostnader, precis som på en bostadsrätt. En bostad är en sammansättning av 

olika egenskaper som analyseras med hjälp av en hedonisk metod. Egenskaperna delas upp i fysiska 

egenskaper (boarea, rok, osv. ) och som tidigare nämnt makroekonomiska egenskaper (inflation, ränta 

osv.). Den hedoniska pristeorin efterlyser inte bostaden som helhet utan det är egenskaperna i sig som är 

av värde. Denna pristeori använder sig av en regressionsmodell, det vill säga man studerar det linjära 

sambandet mellan en oberoende variabel och beroende variabler. I denna studie granskas ett flertal 

oberoende variabler vilket leder till att det är en multipel regressionsanalys som används. Kontentan är 

att man analyserar ändringen i den beroende variabeln med hjälp av flera simplifierade variabler. 

3.2. Hedonisk modell  

Enligt denna modell är det en varas omfattade karakteristik som skapar behovet hos konsumenten. 

Varans karakteristik kan vara en kombination av flera varor och behöver därmed inte vara förenade med 

en individuell vara (Lancester 1966, s.134). På så vis kan ett flertal varor tillsammans ge mer 

karakteristik än den individuella varan in sig. Varan, både som en enskild och flera förenade betraktas 

vara objektiv för alla konsumenter, däremot det faktiska behovet är subjektivt för den individuella 

konsumenten och påverkas därför av konsumentens preferenser. Kopplingen mellan detaljerade varor, 
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flera eller enskilda, och den orsakande karakteristik som skapas förklarar Lancaster (1966, s.135) med 

nedanstående modell: 

 

�� = � ���
�

��	

� 

Där ��� = ����, � = 1, … , �. 

� visar konsumtionsnivån av en eller flera sammansatta varor j. �� är den aggregerade mängden 

karaktäristik � och ges av 
� multiplicerat med en koefficient ���. 

3.3 Vad är hedonisk prissättning  

Hedonisk prissättning är en modell eller en prissättning som beskriver priset av en vara där priset inte är 

begränsat till det direkta värdet av själva varan. Denna prissättning används för att bestämma värdet på 

bl.a. fastigheter samt bostadsrätter (Rosen 1974, s.35). För att komma fram till ett korrekt värde 

överväger man många externa och interna faktorer. Exempel på interna faktorer är storlek, antal rum, 

balkong, osv. på de externa faktorerna kan det vara geografiskt läge, grannar, närhet till skola osv. 

Varans, i det här fallet bostadens egenskaper representeras av vektorn � =  ��	, ��, … , ��� där �� är en 

valid definierad egenskap det vill säga variabel. Priset blir en funktion av z och ges av 

� = ���� = ���	, ��, … , ���. Genom att utföra en multipel regression skattas variablernas hedoniska 

priser. Varans pris är beroende av den tillfredställelse varan ger köparen. Priset påverkas av de olika 

funktioner varan har och hur mycket nytta de olika funktionerna ger köparen. 

 Efterfrågan på varan måste överensstämma med den tillgängliga mängden av varan. Besluten från både 

säljare och köpare grundas på maximeringsprinciper, utbud och efterfrågan måste vara i balans. 

Spekulanters behov och önskan samt säljarens kostnader bestämmer marknadspriset (Sandberg 2004, 

s.6). Betalningsviljan är ett mått på spekulantens nytta eller preferens för bostaden som kan ses som en 

varukorg av egenskaper.  

3.4 Regressionsmodell 

För att mäta ekonomiska samband används en statistisk metod kallad regressionsmodell. Minsta 

kvadratmetermetoden grundar metoden och den bygger på att konstanterna �� och �	 i en linjes ekvation 

(se ekvation 2) ska bestämmas genom att kvadratsumman blir minimal. I och med detta menas att 

kvadratsumman av skillnaderna mellan det beräknade och observerade värdet ska bli minimalt (Stock & 

Watson 2011 s.232). 

� ��� − �� − �	�����

��	
 

(1) 

(2) 
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För att finna den funktion som passar bäst för att beskriva sambandet mellan de olika variablerna görs 

en regressionsanalys. När variablerna har valts ut visar en regressionsmodell förhållandet. I denna studie 

används en multipel linjär regressionsmodell, se ekvation 3. 

 

�� = �� + � ��  ���
�

��	
+ � ���� ���

 

���!	
+ "� 

Där: 

� = pris  

�� = intercept 

�� = koefficient 

� = egenskaper  

# = priset och egenskaper 

" = felterm  

 

Priset är en funktion av bostadens egenskaper, där de estimerade koefficienterna hos egenskapen β är en 

estimering av priset som varje spekulant är beredd att betala för (Stock and Watson 2011, s.309). I en 

modell som har en beroende variabel som ska förklaras av flera oberoende, sker skattningen med 

multipel linjär regression. I regressionsmodellen ovan är priserna linjära, det vill säga det marginella 

priset är densamma för varje ökning av den eftersökta egenskapen. I de flesta fall brukar inte det 

marginella priset ha samma antagande som en ytterligare ökning av en egenskap, t.ex. ökning av antal 

kvm på boarean. Vid egenskaper som inte är i logform avser koefficienten som beskriver hur stor andel 

av bostadsrättens pris som respektive egenskap värderas till. 

  

(3) 
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4. Data 

I detta avsnitt redovisas data som har använts under studiens gång. Det inleds med övergripande 

information och går vidare med att förklara de olika variablerna, avsnittet avslutas med en 

medelvärdestabell.  

 

Datan i denna studie kommer ifrån programmet Vitec Capitex mäklarsystem via mäklarfirman Widerlöv 

& Co. Diskussioner och samtal kring försäljningar och statistik med deras mäklare samt assistent som 

har stor erfarenhet i de områden som analyserats i studien har regelbundet utförts. Mäklarna har gett en 

bra uppfattning om hur år 2013 såg ut som försäljningsår från en mäklares perspektiv. Statistik som 

omfattar 578 observationer sålda under perioden 2013.01.01- 2013.12.31 är analyserade i studien. Med 

observationer menas i detta fall bostadsrätter. Detta innebär att det är överlåtelseavtal, lika med 

köpekontrakt, som har skrivits under denna period.  

4.1 Beroende variabel 

Pris är den summa som spekulanten betalar för bostadsrätten. Det kan vara ett fast pris som säljaren och 

mäklaren har kommit fram till eller att det har framkommit via en budgivning där högstbjudande 

spekulant blir köparen. Priset betecknas som köpeskilling och beräknas i denna studie i svenska kronor.  

I denna studie är köpeskillingen som lägst på 800 000 kr, som högst 7 700 000 kr och snittpriset är på    

2 060 000 kr. Standardavvikelsen är 681 000 kr. Se medelvärdestabell i avsnitt 4.5.  

Köpeskillingen kan i vissa fall hamna lägre än utgångspris, det vill säga att säljaren har gått minus på 

affären, majoriteten brukar dock gå över utgångspriset och generera vinst för säljaren. Köpeskillingen är 

den beroende variabeln och är i logform i regressionsmodellen. 

  



 

4.2 Oberoende variabler 

Rok avser rum och kök, alltså antal rum i bostadsrätten 

halvt rum, t.ex. 2,5 rok menar man att det finns 

det ändå är av betydelse, t.ex. en sovalkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Boarea är den yta i en lägenhet som är 

biarean byggnadens totalyta. Boarean har st

s.10) sätter man mer värde på boarean 

som är inräknad, ej biarean. 

 

Månadsavgiften är den avgift man betalar till föreningen för att täcka kostnader för 

underhåll, räntor och amorteringar.

som själva är ägare. Månadsavgiften är egentligen en 

kvartalsvis. Månadsavgiften kan ofta ge en 

ska inte förlita sig enbart på det då

läggs undan för underhåll. Detta kan bli kostsamt i längden och

mer positivt ser spekulanterna på avgiften. 

4.3 Dummyvariabler 

Dummyvariabel är en numeriskt kodad

variabeln kan sedan uppträda i statistiska beräkningar, som t.ex. i regressionsanalys.

när variablerna är dikotoma. Med det menas att 
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rum och kök, alltså antal rum i bostadsrätten plus kök. Om en bostadsrätt ben

2,5 rok menar man att det finns en yta som inte kan beräknas som ett helt rum men att 

en sovalkov.  

är den yta i en lägenhet som är användningsbar för boende. Boarean utgör

Boarean har stor inverkan på priset, enligt tidigare 

man mer värde på boarean i små lägenheter än i större. I denna studie är det endast boarean 

är den avgift man betalar till föreningen för att täcka kostnader för 

underhåll, räntor och amorteringar. Det finns inget vinstintresse i avgiften eftersom

Månadsavgiften är egentligen en årsavgift som delas upp per månad eller i vissa

kan ofta ge en antydan om föreningen har god ekonomi eller inte, men man 

ska inte förlita sig enbart på det då en alltför låg månadsavgift kan vara ett tecken på att för lite 

etta kan bli kostsamt i längden och ju mer som ingår i månadsavgiften 

ser spekulanterna på avgiften.  

Dummyvariabel är en numeriskt kodad variabel som används för att markera kategori

variabeln kan sedan uppträda i statistiska beräkningar, som t.ex. i regressionsanalys.

när variablerna är dikotoma. Med det menas att de enbart har två olika värden, i denna studie är det ja
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Figur 4: Antal bostäder 

 

kök. Om en bostadsrätt benämns med ett 

yta som inte kan beräknas som ett helt rum men att 

för boende. Boarean utgör tillsammans med 

r inverkan på priset, enligt tidigare studier (Lindblad 2012, 

I denna studie är det endast boarean 

är den avgift man betalar till föreningen för att täcka kostnader för bl.a. drift, 

eftersom det är de boende 

elas upp per månad eller i vissa fall 

om föreningen har god ekonomi eller inte, men man 

kan vara ett tecken på att för lite pengar 

som ingår i månadsavgiften desto 

variabel som används för att markera kategorier. Den kodade 

variabeln kan sedan uppträda i statistiska beräkningar, som t.ex. i regressionsanalys. Dummyvariabel är 

enbart har två olika värden, i denna studie är det ja 
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och nej där 1 står för ja och 0 står för nej. Exempel på en dummyvariabel är hiss, antingen finns det hiss 

i fastigheten eller ej. 

 

Byggnadsår är året fastigheten byggdes. Ibland kan även ombyggnadsår (oå) anges och det avser då när 

någon extremt stor renovering eller om-/tillbyggnad utfördes. Oftast får en fastighet som byggs t.ex. år 

2012 men folk flyttar in i början av 2013 byggår 2012 om man bara anger ett årtal. 

 

Område. Vilket bostadsområde en lägenhet ligger i har en stor inverkan på priset. Attraktionen på ett 

område beror på vad spekulanterna är ute efter. En student ser kanske Luthagen som ett bättre område 

än Svartbäcken eftersom Luthagen ligger nära city samt alla universitetsbyggnader. Medans en 

barnfamilj kanske upplever Svartbäcken som mer attraktivt på grund av att det känns mer barnvänligt, 

man kommer ifrån stadspulsen lite utan att hamna allt för långt bort ifrån city.  

 

Våning menas med antal våningar över gatuplan som bostadsrätten ligger på. Oftast föredrar 

spekulanterna en bostadsrätt på ett högre våningsplan över en bostadsrätt på ett lägre våningsplan. En 

bostadsrätt på en högre våning har oftast bättre utsikt, ljusinsläpp samt minde insyn. 

 

Kontrakt. Kontraktsdatumet är det datum man skriver kontraktet, det vill säga överlåtelseavtal på 

bostadsrätten och binder upp sig på köpet. Det är alltså inte det datumet man flyttar in i lägenheten 

vilket kallas tillträdesdatum. I denna studie är kontraktsdatumet indelat i kvartal för att få bästa resultat 

på regressionerna. 

 

Bostadsrättsförening, äkta, oäkta eller Bostadsförening. Som köpare bör man vara uppmärksam på 

föreningens ekonomi. Har en förening sämre ekonomi kan månadsavgiften/ kvartalsavgiften komma att 

höjas rejält. Detta för att föreningen måste täcka sina utgifter och det är de boende som får rädda upp 

situationen. En bostadsförening kan vara äkta eller oäkta. För att en förening ska räknas som en äkta 

bostadsrättsförening måste den bedriva minst 60 % kvalificerad verksamhet. Kvalificerad verksamhet 

innebär främst upplåtelse av lägenheter till de egna medlemmarna. Om föreningen bedriver mindre än 

60 % räknas den som oäkta. En oäkta bostadsrättsförening har inte samma skatteregler som en äkta har, 

bl.a. när lägenhetsinnehavaren säljer sin bostadsrätt beskattas hela den eventuella vinsten, inte två 

tredjedelar som för äkta föreningar. Säljaren får inte göra uppskov, det vill säga skjuta upp vinstskatten. 

Samma sak gäller om man som säljare på en lägenhet i en äkta förening köper i en oäkta.  

Det finns även en variant av förening som heter bostadsförening. En bostadsförening är ett 

bostadsföretag och en ekonomisk förening. Detta är en äldre boendeföreningsform som fanns innan 
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bostadsrättslagen introducerades 1930. Inga nya bostadsföreningar av denna typ får bildas. Det är 

väldigt ovanligt att stöta på någon sådan förening i dagsläget. 

 

Hiss har en positiv påverkan på priset på en bostadsrätt. Fördelen är större ju högre upp lägenheten 

ligger. Detta gäller främst lite större lägenheter t.ex. 3 rok eller större. Vid mindre lägenheter är oftast 

intressenterna unga och klarar att gå i trapporna bättre. De sätter då inte lika högt värde på hiss som t.ex. 

en barnfamilj eller någon äldre gör. 

 

Värme och vatten. I de flesta föreningar ingår värme och vatten i månadsavgiften men det finns en del 

bostadsrättsföreningar där det inte ingår. Vatten delas ofta upp i varm- och kallvatten och en del 

föreningar har valt så att t.ex. varmvatten inte ingår, detta betyder att du får stå för uppvärmningen av 

vattnet själv. 

4.4 Exkluderade variabler 

Renoveringar. I föreningens årsredovisning samt i informationen från mäklaren kan man se vilka 

renoveringar föreningen har gjort samt om det är några renoveringar inplanerade inom en snar framtid 

och om föreningen har någon underhållsplan. Det ses ofta positivt om föreningen har en bra 

underhållsplan då man kan förebygga slitage och skador som annars kan påverka månadsavgiften i långa 

loppet. Renovering av vatten- och avloppsstammar är ett plus om föreningen har gjort då det är en stor 

renovering som ofta påverkar de boende både genom höjd månadsavgift och tillfälligt boende.  

Denna variabel har jag tagit bort då det är svårt att få fram statistik som kan ge ett korrekt resultat.  

 

Planlösning. En stor faktor som påverkar priset till det bättre eller sämre är planlösningen. I vissa fall 

ses planlösningen nästan som den största faktorn. Planlösningen ska gärna vara smart på ett sådant sätt 

att man kan utnyttja lägenhetens alla kvm till fullo samt passa den individuella spekulanten.  

Anledningen till att denna variabel har valts bort är att det är otroligt svårt att få fram statistik på detta 

eftersom det inte mäts på något sätt. I princip alla planlösningar ser olika ut på något sätt och man kan 

inte mäta specifikt vad det är som är positivt eller negativt då det skiljer sig mellan olika spekulanter.  

 

Balkong. I kategorin balkong placeras de bostadsrätter med balkong, terrass, uteplats eller fransk 

balkong som är privat tillhörande bostadsrätten. Uteplatser, terrasser och balkonger som tillhör allmänna 

utrymmen i föreningen är inte medräknade i statistiken. Läget på balkongen är avgörande hur stor 

prisökning den ger, med sämre utsikt och ingen sol är det många som inser att den inte kommer att 

utnyttjas. När det kommer till läget på balkongen är äldre köpare mer medvetna och bestämda på vad de 
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vill ha, med äldre räknas 30 år och uppåt. Anledningen till att balkong valdes bort i regressionen är för 

att det inte fanns bra statistik att gå efter. 

 

Pris kvm är köpeskillingen det vill säga slutpriset dividerat på boarean. Detta används för att kunna se 

värdet på bostaden utan att fokusera på storleken, vare sig antal rum eller kvm. Av samma anledning 

som jag valde bort variabeln balkong valde jag att ta bort denna. 

4.5 Medelvärdestabell  

Tabell 1: Medelvärdestabell 

Variabel Min Medel Max Standardavvikelser 
Pris (tkr) 800 2 060 7 700 681 

Rum (antal) 1 2.40 6 1.10 

Boarea (kvm) 15 64.01 168 26.12 

Mån. avgift 906 3359 11877 1333.63 

Byggår 1930-49 0 0.42 1 0.49 

Byggår 50-69 0 0.18 1 0.38 

Byggår 70-89 0 0.045 1 0.21 

Byggår 90-99 0 0.01 1 0.10 

Byggår 2000-15 0 0.28 1 0.45 

Kapellgärdet 0 0.15 1 0.36 

Kungsängen 0 0.045 1 0.21 

Luthagen 0 0.31 1 0.46 

Svartbäcken 0 0.05 1 0.22 

Tunabackar 0 0.002 1 0.04 

Högsta våning 0 0.20 1 0.40 

Kontraktsdatum Q 3 0 0.22 1 0.41 

Kontraktsdatum Q 4 0 0.27 1 0.45 

Hiss 0 0.45 1 0.50 
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5. Analys 

I det här avsnittet kommer regressionsmodellen presenteras och analyseras. De olika variablerna 

kommer att presenteras tillsammans med vilken effekt de hade på priset. Avsnittet kommer att avslutas 

med en diskussion av de ytterligare fem regressionerna som finns i bilaga. 

5.1 Analys av regressionsmodell  

Det är av betydelse att regressionen hålls med få och specifika variabler för att få fram ett bättre resultat 

(Dahlén 1992, s.14-15). Resultatet av den estimerade modellen ses i tabell 2, beroende variabel är pris 

och övriga oberoende- samt dummyvariabler presenteras i avsnitt 4. Beroende variabeln är i logform 

vilket är en form som uppskattas i hedoniska studier, den formen underlättar tydningen av regressionen. 

Oberoende variabler ges i form av koefficient (β). Den logaritmiska regressionsmodellen ger resultatet i 

form av elacticiteter, för de logaritmerade variablerna anger regressionskoefficienten antal procent som 

priset stiger eller sjunker i och med egenskapen variabeln kodar för ändras med procent (Stock & 

Watson 2011, s. 309).  

 

 

�$% �&#' = �� + �	 �$% ()* + �� �$% +$,&-, + �.�$% /å�. ,1% + �2 +3%%å& + �4 5*&å6- +
�7 8å� + �9 :$�;&,�;'6,;)* + �< =#'' + "  

  

(4) 
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Tabell 2: Regressionsresultat 

Variabel  Koefficient β  Standardavv T-värde Pr(>|t|) 

(Intercept) 14.37511 0.21912 65.602 < 2e-16 *** 

log(Rum) 0.13889 0.02934 4.734  2.80e-06 *** 

log(Boarea) 0.72106 0.04077 17.685 < 2e-16 *** 

log(Mån.avg.) -0.35373 0.03504  -10.095 < 2e-16 *** 

D1(1930-49)=1 -0.07642 0.02231 -3.425  0.000661 *** 

D2(50-69)=1 -0.13535 0.02431 -5.567 4.04e-08 *** 

D3 (70-89)=1 -0.13116 0.03396  -3.863 0.000125 *** 

D4(90-99)=1 -0.13391 0.05503 -2.433  0.015271 *   

D5(2000-15)=1 -0.05995 0.02955 -2.029 0.042963 * 

D7 (Höganäs)=1 -0.05456 0.02062 -2.646 0.008379 **  

D8 (Kapellgärdet)=1 -0.12952 0.02204 -5.878 7.16e-09 *** 

D10 (Kungsängen)=1 -0.08013 0.03026 -2.648 0.008322 **  

D12 (Luthagen)=1 -0.04829 0.01334 -3.621 0.000320 *** 

D14 (Svartbäcken)=1 -0.12631 0.02541 -4.971 8.89e-07 *** 

D15(Tunabackar)=1 -0.31300 0.12443 -2.515 0.012169 * 

D17 (Högsta våning)=1 0.04741 0.01392 3.405 0.000709 *** 

D19 (Q 3)=1 0.04124 0.01335 3.089 0.002107 **  

D20 (Q 4)=1 0.04311 0.01293 3.334 0.000912 *** 

D22 (Hiss)=1 0.05023 0.01526 3.292 0.001058 **  

 

R2 0,8252 

Justerat R2 0,8196 

Frihetsgrad 558 

F-värde 156,39 

***Signifikant på 1 % -nivå 

**Signifikant på 5 % -nivå 

*Signifikant på 10 % -nivå 
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I tabell 2 ses resultatet från regressionen. Tabellen visar koefficienter för varje oberoende variabel. 

Koefficienten visas med plustecken eller minustecken beroende på om den har påverkat priset positivt 

eller negativt. Som tidigare påpekats, den beroende variabelns pris är i logform. Gällande de variabler 

som är i logform innebär att koefficienten (β) anger ökningen i procent på slutpriset om variabeln ökar 

med 1 %, t.ex. om β för boarea är 0,721 och boarean ökar med 1 % ökar priset med 0,721 %. 

Regressionen har en determinationskoefficient R2 även kallad verkningsgrad av 82,5 %. Det innebär att 

82,5 % av variationen i prisvariabeln kan beskrivas av regressionen. Regressionens frihetsgrad är 558 

och justerade värde är lika med 81,96 %. F-värdet är 156,39. 

 

5.2. Betalningsvilja  

Med betalningsvilja menas hur bostadsrättens egenskaper estimeras, det beräknas i implicit enlig formel 

5 nedan. Implicita priset räknas ut för att fastställa de olika egenskapernas värde. Implicita priset är 

beroende av det relativa priset på grund av att modellen resulterar i elasticitet, med andra ord det pris 

som en bostad utan den aktuella egenskapen har. De variabler som är i logform är beroende av 

parametrar, vilket menas med en sänkning eller höjning av variablerna, t.ex. månadsavgift. För de 

logformade variablerna räknas det implicita priset ut enligt följande: 

 

Implicit_pris = (β / parameter) * slutpris på bostaden 

 

Dummyvariablerna kan inte vara i logform i och med det beräknas koefficienten β till relativ effekt 

enligt formeln:  

(-�,;#1 ->>-�; = ?-@ − 1A ∗ 100 

 

Rum har en positiv verkan på priset. Denna variabel är signifikant på 1 % -nivå, β-koefficient skattas i 

regressionen till 0,13889. Betalningsviljan på en lägenhet tagen från statistik från Widerlöv & Co (2013) 

med 1 rok, 21 kvm med värde 810 000 kr skulle spekulanterna vara villiga att betala ca 112 500 kr för 

ett extra rum. Betalningsviljan kan dock skilja sig på olika stora lägenheter. Man värdesätter oftast rum 

högre i små lägenheter.  

(5) 

(6) 



 

 

Boarea har precis som rum en positiv effekt på priset. 

och är signifikant på 1 % -nivå.  

Månadsavgift har en negativ relation till 

mer påverkas priset. I vårt fall har 

En bostadsrätt tagen från statistiken 

2 480 kr får en avgiftshöjning med 1

121 000 kr. 

  

Byggår är en dummyvariabel som är kategori

69, 1970-89, 1990-99, 2000-15. Anledningen till att intervallerna skiljer sig i antal år är på grund av att 

få ett jämnare antal bostäder i varje intervall

olika kategorierna har fått olika signifikansnivå i regressionen.

signifikans på 1 % -nivå. Resterande kategorier har fått 

bostadsrätter som är byggda 1929 och 

1930-49, 14,5 % dyrare än de med byggår 1950

dyrare än de med byggår 1990-99 och slutligen 

 

Område är en dummyvariabel med sju

Luthagen och Svartbäcken 1 % - 

10 % - nivå. Området Centrum är använt som referens och resultatet blir att

Figur 
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har precis som rum en positiv effekt på priset. β-koefficient skattas till

 

ar en negativ relation till priset precis som det var förväntat. Ju högre avgif

priset. I vårt fall har vi fått β-koefficient -0,35373 som är signifikant på 

srätt tagen från statistiken på 1 rok, 21,5 kvm med slutpris 850 000 kr

får en avgiftshöjning med 1 000 kr. Den höjningen resulterar i att bostadens värde sänks med ca 

är en dummyvariabel som är kategoriserad i fem olika intervaller enligt följande

Anledningen till att intervallerna skiljer sig i antal år är på grund av att 

få ett jämnare antal bostäder i varje intervall, sista intervallet innehåller mestadels 

olika kategorierna har fått olika signifikansnivå i regressionen. År 1990-99 och 2000

. Resterande kategorier har fått signifikans på minst 10

ostadsrätter som är byggda 1929 och tidigare, det vill säga att de är: 7,9 % dyrare än de med byggår 

% dyrare än de med byggår 1950-69, 14 % dyrare än de med byggår 1970

99 och slutligen 6,2 % dyrare än de med byggår 

n dummyvariabel med sju olika områden. Signifikant i regressionen är

 nivå, Höganäs, Kungsängen är minst 5 % - nivå

är använt som referens och resultatet blir att den bostaden är 

Figur 5: Positivt samband mellan boarea och rum. 
 

skattas till 0,72106 i regressionen 

. Ju högre avgiften blir desto 

som är signifikant på 1 % -nivå. 

kr och en månadsavgift på 

Den höjningen resulterar i att bostadens värde sänks med ca 

enligt följande 1930-49, 1950-

Anledningen till att intervallerna skiljer sig i antal år är på grund av att 

, sista intervallet innehåller mestadels nyproduktion. De 

och 2000-15 har fått 

10 % -nivå. Referensen är 

% dyrare än de med byggår 

dyrare än de med byggår 1970-89, 14,3 % 

% dyrare än de med byggår 2000-15. 

i regressionen är Kapellgärdet, 

nivå och Tunabackar minst 

den bostaden är 4,6 % 



 

19 

 

dyrare än om bostaden låg i Höganäs, ca 13,8 % dyrare är Kapellgärdet, 8,3 % dyrare än Kungsängen, 

ca 5 % dyrare än Luthagen, 13,4 % dyrare än Svartbäcken och 36,7 % dyrare än Tunabackar.  

 

Våning är en dummyvariabel med tre olika kategorier, nedre våning, mellanvåning och högsta våning.  

Kategorierna är sorterade enligt följande, källarplan till våning 1 är nedre våning, våning 2-3 är 

mellanvåning och våning 3 och över är högsta våning. Nedre våning är referens. Den enda kategorin 

med signifikansnivå är kategorin högsta våning som är signifikant med 1 % - nivå och ger en ökning på 

betalningsviljan med 5 %.  

 

Kvartal är en dummyvariabel uppdelad på fyra olika kategorier där kvartal 1 (Q1) är referens.  

Q2 är ickesignifikant, Q3 är signifikant på minst 5 % - nivå med en ökning på 4,2 % av priset.  

Q4 är signifikant på 1 % - nivå med 4,4 % ökning av priset.  

 

Hiss är signifikant på minst 5 % - nivå och är en dummyvariabel på bostadsrätter som ligger i fastigheter 

med hiss. Betalningsviljan i dessa fastigheter är 5,2 % och ger då bostadsrätten en klar ökning i pris.  

 

5.3 Diskussion kring regressionsresultat  

I bilagan visas en regression enbart med basvariablerna och i regression 2-5 läggs fler variabler 

successivt på, det ger denna studie en robusthetsanalys för regressionerna. Regression 1 inkluderar 

basvariablerna rum, boarea, månadsavgift och byggår. Dessa variabler har ett justerat R2 – värde på 

0,7891, det innebär att variablerna var för sig har en markant påverkan på priset. Det justerade R2 – 

värdet var varierande i alla regressioner men låg dock relativt nära varandra. I regression 4 var R2 – 

värdet högst på 0,8202 trots att variabeln värme och vatten adderades. Variablerna rum, boarea och 

månadsavgift var signifikant på minst 1 % i alla regressionerna, områdena Höganäs och Kapellgärdet 

var signifikant i fyra av regressionerna. Höganäs på minst 10 % i två regressioner, 5 % i en och 1 % i 

ytterligare en, Kapellgärdet var på minst 10 % i alla fyra. Byggnadsår 1990-99 och 2000-15 var 

signifikant i tre utav regressionerna, på minst 10 % i två utav dem och 5 % i en. Kungsängen var också 

signifikant i tre regressioner, minst 10 % i två och 5 % i en medans hiss var signifikant i två regressioner 

på minst 5 %. När signifikanta variabler reduceras behöver det inte innebära att dessa ska exkluderas 

från regressionen, de som inte ger signifikanta resultat kan vara intressanta att titta på ändå. 
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6. Diskussion och slutsats 

Bostadspriserna kan skilja sig mycket ifrån varandra och det är många faktorer som påverkar.  

Antal rum spelar in och samspelar mycket med boarean. En del spekulanter tycker att det är mer 

attraktivt med en lägenhet som har ett stort antal rum men dock lite mindre kvadratmeter än en lägenhet 

med få antal rum och fler kvadratmeter, medans andra tycker precis tvärt om. Som tidigare nämnts 

härrör statistiken i denna studie från en och samma källa, mäklarfirman Widerlöv & Co. Detta anses inte 

ha varit problematiskt för slutresultatet i och med deras stora volym. Bostadsmarknaden går konstant 

upp och ner vilket leder till att denna studie kan ge andra utslag i resultatet om samma studie utförs 

framöver. Det man också bör ta hänsyn till är att marknaden påverkas av makrovariabler, vilka inte har 

varit inkluderade i denna studie. Om statistik från ytterligare mäklarfirmor skulle inkluderas kunde 

resultatet eventuellt ha gett ett annat utslag, påverkat av bl.a. om de fyllt i sina system på ett mer 

utförligt sett, t.ex. gett fler svar på om hiss finns eller ej. Efter diskussion tros dock inte att övriga 

mäklarfirmors statistik skiljer sig avsevärt ifrån den statistik som denna studie har utgått ifrån.  

Regressionen på kontraktsdatum är uppdelat i kvartal där Q3 och Q4 gav bäst resultat. Vid en överblick 

på Nordeas bolåneränta under 2013 (Nordea 2014) visades det att räntan gick upp under Q3 och Q4 

vilket visar på att räntan inte har påverkat att resultatet har ökat under dessa kvartal, se tabell 4 i bilaga. 

Det ökade resultatet beror på att många studenter rör sig till och från staden under den årstiden. Det ska 

understrykas att variabeln kontraktsdatum inte är analyserad med räntan i denna studie, det är dock ett 

intressant resultat att se i och med rörelsen på spekulanter.  

Det är svårt att säga om Uppsala skiljer sig från andra städer eller inte. Vid överblick på tidigare studier 

visar det att det inte är någon markant skillnad. Uppsala är dock en speciell stad i och med att det är en 

studentstad med många små lägenheter och det är många unga studenter som köper sitt första egna 

boende där. Lindblad (2012, s.21) har i sin studie fått likande mönster som i denna vid analysering av 

byggnadsår. Studien visar att bostadsrätter i fastigheter med tidigt byggnadsår är dyrare än fastigheter 

med senare år. Fastigheter byggda 1929 och tidigare år visar sig vara 14,3 % dyrare än fastigheter 

byggda 1990-99. Lindblad har dock inte tagit med fastigheter med byggår efter 2011. Det senaste 

byggåret jag har med i studien är 2015 eftersom jag har valt att ta med nyproduktion. Anledningen till 

att nyproduktion har en lägre betalningsvilja, även då försäljningen sker via en mäklarfirma, beror på att 

huvuddelen av nyproduktionen i denna rapport ligger utanför stadskärnan i Kapellgärdet, 

Kapellgärdsallén och Kungsängen som även nämns i avsnitt 1.6 Avgränsning.  

Resultatet för område blev precis som förväntat, ju närmre centrum desto dyrare. Luthagen och Höganäs 

var de som visade sig ha bäst pris efter Centrum som var referens. Dessa två områden är populära då det 

är nära till skolor, grönområde, universitet, centralstationen och resecentrum. Kåbo är ett område som 
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ligger lite längre bort men gav ändå bra resultat, det visade sig att Centrum endast var 6 % dyrare än 

Kåbo. Detta tros bero på att Kåbo kan klassas som ett lite finare område och det är ett lägre utbud på 

bostadsrätter då majoriteten av boendeform där är villor. I och med att alla områden inkluderade i denna 

studie ligger nära centrum så har alla områden ungefär samma standard. Det är därav relativt svårt att 

dela in dem i olika samhällsklasser. Att vissa områden har mycket eller enbart nyproduktion är 

ytterligare en anledning som gör det problematiskt att lägga områdena i olika klasser.  

En överraskande del av resultatet är variabeln hiss, den var signifikant men på en lägre nivå än 

förväntat. Anledningen till detta beror på att statistiken inte är korrekt ifylld för den variabeln. Vid 

diskussion med en mäklarassistent på Widerlöv & Co (Skogehall 2014) tros detta bero på att mäklarna 

inte alltid fyller i systemet om hiss finns eller ej. Den uppgiften kan missas eftersom den oftast inte står 

med på informationen från förvaltaren. Resultatet av denna uppsats är som förväntningarna var när 

arbetet inleddes. Rum, boarea och månadsavgift är de variabler som har påverkat slutpriset mest. Det är 

ungefär samma resultat som tidigare studier har kommit fram till både i Uppsala och i Stockholm.  
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Bilaga 

Fullständig medelvärdestabell  

Tabell 3: Fullständig medelvärdestabell  

Variabel Min Medel Max Standardavvikelser 
Pris (tkr) 800 2 060 7 700 681 

Pris/kvm (tkr) 12 35 75 9 

Mån. avgift 906 3359 11877 1333.63 

Boarea (kvm) 15 64.01 168 26.12 

Rum (antal) 1 2.40 6 1.10 

Byggår >1930 0 0.07 1 0.25 

Byggår 1930-49 0 0.42 1 0.49 

Byggår 50-69 0 0.18 1 0.38 

Byggår 70-89 0 0.045 1 0.21 

Byggår 90-99 0 0.01 1 0.10 

Byggår 2000-15 0 0.28 1 0.45 

Centrum 0 0.06 1 0.24 

Fålhagen 0 0.25 1 0.44 

Höganäs 0 0.08 1 0.28 

Kapellgärdet 0 0.15 1 0.36 

Kapellgärdsallén 0 0.02 1 0.14 

Kungsängen 0 0.045 1 0.21 

Kåbo 0 0.01 1 0.10 

Luthagen 0 0.31 1 0.46 

Rackarberget 0 0.001 1 0.04 

Svartbäcken 0 0.05 1 0.22 

Tunabackar 0 0.002 1 0.04 

Nedre våning 0 0.24 1 0.43 

Mellanvåning 0 0.56 1 0.50 

Högsta våning 0 0.20 1 0.40 

     

Äkta.Brf 0 0.96 1 0.20 
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Kontraktsdatum Q 1 0 0.25 1 0.44 

Kontraktsdatum Q 2 0 0.25 1 0.43 

Kontraktsdatum Q 3 0 0.22 1 0.41 

Kontraktsdatum Q 4 0 0.27 1 0.45 

Hiss 0 0.45 1 0.50 

Värme.vatten.ingår 0 0.90 1 0.31 
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Regression 1 

Variabel Koefficient β Standard avv T-värde Pr(>|t|) 

(Intercept)  14.34943 0.23149 61.988 < 2e-16 *** 

log(Rum) 0.11271 0.03136 3.594 0.000355 *** 

log(Boarea) 0.72502 0.04322 16.776 < 2e-16 *** 

log(Mån.avg.) -0.34954 0.03683 -9.491 < 2e-16 *** 

Referens >1930     

D1(1930-49)=1 -0.08643 0.02371 -3.646 0.000291 *** 

D2(50-69)=1 -0.13154 0.02573 -5.112 4.36e-07 *** 

D3 (70-89)=1 -0.09365 0.03404 -2.751 0.006129 ** 

D4(90-99)=1 -0.12624 0.05517 -2.288 0.022494 * 

D5(2000-15)=1 -0.05888 0.02475 -2.379 0.017695 * 
 
 
R2 0,7921  

Justerat R2 0,7891 

Frihetsgrad 568 

F-värde 140,73 

 
***Signifikant på 1 % -nivå 

**Signifikant på 5 % -nivå 

*Signifikant på 10 % -nivå 
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Regression 2 

Variabel Koefficient β Standard avv T-värde Pr(>|t|) 

(Intercept) 14.47888 0.22557 64.188 < 2e-16 *** 

log(Rum) 0.13474 0.03010 4.476 9.22e-06 *** 

log(Boarea) 0.71097 0.04206 16.904 < 2e-16 *** 

log(Mån.avg.) -0.35324 0.03639 -9.706 < 2e-16 *** 

Referens >1930     

D1(1930-49)=1 -0.07328 0.02300 -3.186 0.00152 ** 

D2(50-69)=1 -0.12480 0.02501 -4.990 8.09e-07 *** 

D3 (70-89)=1 -0.09266 0.03421 -2.709 0.00696 ** 

D4(90-99)=1 -0.06422 0.05422 -1.185 0.23671 

D5(2000-15)=1 -0.01821 0.02996 -0.608 0.54361 

Referens Centrum     

D6 (Fålhagen)=1 -0.04832 0.02500 -1.933 0.05376 

D7 (Höganäs)=1 -0.09122 0.02920 -3.125 0.00187 ** 

D8 (Kapellgärdet)=1 -0.13920 0.03002 -4.636 4.42e-06 *** 

D9 (Kapellgärdsallén)=1 0.03073 0.04603 0.668 0.50465 

D10 (Kungsängen)=1 -0.08762 0.03736 -2.345 0.01937 * 

D11 (Kåbo)=1 -0.05869 0.05745 -1.022 0.30739 

D12 (Luthagen)=1 -0.07196 0.02417 -2.978 0.00303 ** 

D13 (Rackarberget)=1 -0.13524 0.13043 -1.037 0.30023 

D14 (Svartbäcken)=1 -0.17900 0.03338 -5.363 1.20e-07 *** 

D15(Tunabackar)=1 -0.37960 0.12938 -2.934 0.00348 ** 

 
R2 0,8144 

Justerat R2 0,8084 

Frihetsgrad 558 

F-värde 142,87 

 
***Signifikant på 1 % -nivå 

**Signifikant på 5 % -nivå 

*Signifikant på 10 % -nivå 
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Regression 3 

Variabel  Koefficient β Standard avv T-värde Pr(>|t|) 

(Intercept) 14.449219 0.220894 65.412 < 2e-16 *** 

log(Rum) 0.143446 0.029569 4.851 1.60e-06 *** 

log(Boarea)  0.701249 0.041387 16.944 < 2e-16 *** 

log(Mån.avg.) -0.345838 0.035691 -9.690 < 2e-16 *** 

Referens >1930     

D1(1930-49)=1 -0.077652 0.022577 -3.439 0.000627 *** 

D2(50-69)=1 -0.134357 0.024562 -5.470 6.82e-08 *** 

D3 (70-89)=1 -0.120529 0.033837 -3.562 0.000400 *** 

D4(90-99)=1 -0.086851 0.053254 -1.631 0.103482 

D5(2000-15)=1 -0.040654 0.029616 -1.373 0.170397 

Referens Centrum     

D6 (Fålhagen)=1 -0.063167 0.024869 -2.540 0.011359 * 

D7 (Höganäs)=1 -0.113049 0.029218 -3.869 0.000122 *** 

D8 (Kapellgärdet)=1 -0.157886 0.029887 -5.283 1.83e-07 *** 

D9 (Kapellgärdsallén)=1 -0.004450 0.045507 -0.098 0.922142 

D10 (Kungsängen)=1 -0.107128 0.036684 -2.920 0.003640 ** 

D11 (Kåbo)=1 -0.054985 0.056260 -0.977 0.328830 

D12 (Luthagen)=1 -0.088809 0.024064 -3.691 0.000246 *** 

D13 (Rackarberget)=1 -0.154877 0.128434 -1.206 0.228378 

D14 (Svartbäcken)=1 -0.186794 0.033197 -5.627 2.92e-08 *** 

D15(Tunabackar)=1 -0.368765 0.126771 -2.909 0.003773 ** 

Referens nedre våning     

D16 (Mellanvåning)=1 -0.006842 0.012752 -0.537 0.591789 

D17 (Högsta våning)=1 0.046146 0.016889 2.732 0.006491 ** 
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Referens Q1 (kvartal)     

D18 (Q 2)=1 0.006331 0.014877 0.426 0.670592 

D19 (Q 3)=1 0.048419 0.015624 3.099 0.002040 ** 

D20 (Q 4)=1 0.045563 0.014921 3.054 0.002370 ** 

 

R2 0,8245 

Justerat R2 0,8172 

Frihetsgrad 553 

F-värde 143,56 

 
***Signifikant på 1 % -nivå 

**Signifikant på 5 % -nivå 

*Signifikant på 10 % -nivå 
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Regression 4 

Variabel Koefficient β Standard avv T-värde  Pr(>|t|) 

(Intercept) 14.359788 0.221701 64.771 < 2e-16 *** 

log(Rum) 0.138804 0.029550 4.697 3.34e-06 *** 

log(Boarea)  0.717139 0.041525 17.270 < 2e-16 *** 

log(Mån.avg.)  -0.347511 0.035417 -9.812 < 2e-16 *** 

Referens >1930     

D1(1930-49)=1 -0.079256 0.022428 -3.534 0.000444 *** 

D2(50-69)=1 -0.147263 0.024685 -5.966 4.37e-09 *** 

D3 (70-89)=1 -0.144779 0.034642 -4.179 3.40e-05 *** 

D4(90-99)=1 -0.143361 0.055571 -2.580 0.010146 * 

D5(2000-15)=1 -0.083326 0.032075 -2.598 0.009632 ** 

Referens Centrum     

D6 (Fålhagen)=1 -0.022245 0.027708 -0.803 0.422419 

D7 (Höganäs)=1 -0.071697 0.031962 -2.243 0.025280 * 

D8 (Kapellgärdet)=1 -0.127731 0.031318 -4.079 5.20e-05 *** 

D9 (Kapellgärdsallén)=1 0.040169 0.047892 0.839 0.401973 

D10 (Kungsängen)=1 -0.074754 0.037928 -1.971 0.049230 * 

D11 (Kåbo)=1 -0.022702 0.057526 -0.395 0.693266 

D12 (Luthagen)=1 -0.061688 0.025765 -2.394 0.016988 * 

D13 (Rackarberget)=1 -0.120407 0.127872 -0.942 0.346801 

D14 (Svartbäcken)=1 -0.147507 0.035722 -4.129 4.21e-05 *** 

D15(Tunabackar)=1 -0.312711 0.126751 -2.467 0.013924 * 

Referens nedre våning     

D16 (Mellanvåning)=1 -0.009004 0.012695 -0.709 0.478454 

D17 (Högsta våning)=1 0.036422 0.017024 2.139 0.032840 * 
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Referens Q1 (kvartal)     

D18 (Q 2)=1 0.002535 0.014801 0.171 0.864088 

D19 (Q 3)=1 0.046620 0.015518 3.004 0.002783 ** 

D20 (Q 4)=1 0.045178 0.014893 3.033 0.002532 ** 

Referens äkta Brf     

D21 (Äkta.Brf)=1 0.035151 0.029479 1.192 0.233619 

Referens Hiss     

D22 (Hiss)=1 0.056841 0.017238 3.297 0.001039 ** 

 

 

R2 0,8286 

Justerat R2 0,8202 

Frihetsgrad 549 

F-värde 149,13 

 

***Signifikant på 1 % -nivå 

**Signifikant på 5 % -nivå 

*Signifikant på 10 % -nivå 
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Regression 5 

Variabel Koefficient β Standard avv. T-värde Pr(>|t|) 

(Intercept 14.360744 0.221962 64.699 < 2e-16 *** 

log(Rum) 0.138368 0.029602 4.674 3.72e-06 *** 

log(Boarea) 0.718101 0.041654 17.240 < 2e-16 *** 

log(Mån.avg.) -0.347711 0.035490 -9.797 < 2e-16 *** 

Referens >1930     

D1(1930-49)=1 -0.080308 0.022513 -3.567 0.000392 *** 

D2(50-69)=1 -0.147474 0.024718 -5.966 4.36e-09 *** 

D2(50-69)=1 -0.147474 0.024718 -5.966 4.36e-09 *** 

D3 (70-89)=1 -0.144913 0.034687 -4.178 3.43e-05 *** 

D4(90-99)=1 -0.144774 0.055684 -2.600 0.009576 ** 

D5(2000-15)=1 -0.084828 0.032159 -2.638 0.008583 ** 

Referens Centrum     

D6 (Fålhagen)=1 -0.022346 0.027746 -0.805 0.420967 

D7 (Höganäs)=1 -0.072435 0.032009 -2.263 0.024027 * 

D8 (Kapellgärdet)=1 -0.127016 0.031372 -4.049 5.89e-05 *** 

D9 (Kapellgärdsallén)=1 0.056224 0.051466 1.092 0.275116 

D10 (Kungsängen)=1 -0.072716 0.038299 -1.899 0.058138 

D11 (Kåbo)=1 -0.025058 0.057835 -0.433 0.664997 

D12 (Luthagen)=1 -0.062060 0.025802 -2.405 0.016494 * 

D13 (Rackarberget)=1 -0.120906 0.128027 -0.944 0.345392 

D14 (Svartbäcken)=1 -0.150232 0.036095 -4.162 3.66e-05 *** 

D15(Tunabackar)=1 -0.314606 0.126912 -2.479 0.013478 * 

Referens nedre våning     

D16 (Mellanvåning)=1 -0.009573 0.012727 -0.752 0.452269 

D17 (Högsta våning)=1 0.036001 0.017059 2.110 0.035277 * 

Referens Q1 (kvartal)     

D18 (Q 2)=1 0.002115 0.014827 0.143 0.886635 

D19 (Q 3)=1 0.046830 0.015538 3.014 0.002698 ** 

D20 (Q 4)=1 0.044288 0.014954 2.962 0.003192 ** 

Äkta Brf     
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D21 (Äkta.Brf)=1 0.038247 0.029722 1.287 0.198689 

Hiss     

D22 (Hiss)=1 0.055856 0.017293 3.230 0.001313 ** 

Inklusive värme och vatten     

D23 (värme.vatten)=1 0.006799 0.032650 0.208 0.835112 

 
 
R2 0,8289 

Justerat R2 0,8198 

Frihetsgrad 547 

F-värde 148,61 

 
***Signifikant på 1 % -nivå 

**Signifikant på 5 % -nivå 

*Signifikant på 10 % -nivå 
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Nordea bolåneränta 2013 

Tabell 4: Nordea bolåneränta under år 2013  

Ränta på 

Datum  8 år 5 år 4 år 3 år 2 år  1 år 3 mån 

2013-03-07 3,98 3,48 3,40 3,18 3,08 2,99 2,98 

2013-04-22 3,93 3,33 3,25 3,08 2,98 2,94 2,98 

2013-05-16 3,73 3,13 3,05 2,88 2,78 2,74 2,78 

2013-07-09 3,93 3,33 3,25 2,88 2,78 2,74 2,78 

2013-08-16 4,03 3,43 3,30 2,98 2,78 2,74 2,78 

2013-08-28 4,18 3,43 3,35 3,05 2,85 2,74 2,78 

2013-09-03 4,23 3,50 3,42 3,05 2,92 2,81 2,78 

2013-09-13 4,38 3,65 3,52 3,15 2,99 2,88 2,78 

2013-11-11 4,28 3,65 3,42 3,15 2,94 2,83 2,78 

2013-11-26 4,28 3,54 3,32 3,05 2,83 2,83 2,78 

2013-12-18 4,28 3,54 3,32 3,05 2,83 2,83 2,68 

 
 
 
 
 
 

Historiska boräntor 

Figur 6: Historiska boräntor 

 

 


