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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöker författaren slutpriser per kvadratmeter av försäljningar på 

bostadsrätter. Ett begränsat område i Göteborg studeras. Författaren har valt just detta område 

av flera anledningar. Bland annat ligger området geografiskt bra till för författaren inom 

räckhåll för möjligheter att studera området på plats. Därigenom får författaren tillgång till 

information som annars inte går att få tag i från de större bostadssajter som presenterar data 

över försäljningar av bostadsrätter. Författaren utgår ifrån den hedoniska pristeorin. Enligt 

hedonisk teori bestäms en varas värde utifrån dess egenskaper och priset kan ses som en 

funktion av egenskaperna. Prisfunktionen skattas med regressionsanalys för att sätta värde på 

egenskaperna. Egenskaperna kan vara lägenhetsspecifika som till exempel dess storlek, antal 

rum eller vilken våning som bostadsrätten är belägen på. Övriga faktorer som kan påverka 

bostadsrättens pris är till exempel räntan. Analysen baseras på 531 bostadsrättsförsäljningar i 

Eriksberg (Göteborg). Författaren samlade från början in cirka 700 observationer av 

bostadsrättsförsäljningar men efter bortfall av ej fullständiga observationer reducerades 

antalet observationer till 531 stycken. Datamaterialet är hämtat från Booli (2018), Eniro 

(2018), Alla bostadsrättsföreningar (2018) och eget data observerat på plats i området. Det 

egna materialet ger information om trafik, innergårdar och utsikt. Uppsatsen har som 

huvudsyfte att svara på om de tre förklarande variablerna som författaren själv samlat in, 

”nära trafikerad väg”, ”barnvänlig innergård” och ”utsikt över vatten” får effekt på slutpriset 

per kvadratmeter vid bostadsrättsförsäljningar i det valda området. Variabeln ”nära trafikerad 

väg” uppvisade ej någon signifikant påverkan på slutpriset men både ”barnvänlig innergård” 

och ”utsikt över vatten” har en positiv signifikant effekt på slutpriset. Sammanfattningsvis kan 

författaren konstatera att i det valda området ger tidpunkten för försäljningen större effekt på 

slutpriset än bostadsrättens egna egenskaper. 

 

  



 
 

Abstract 

In this essay the author examines final prices per square meter on condominiums. The study is 

performed in a limited area in Gothenburg. The author has chosen this area for several 

reasons. Among other the area is geographically in a good location within reach of studying 

the area on site. By doing this the author gains access to information otherwise not shown on 

the larger residential sites that present data on sale of condominiums. The theoretical 

background in the essay is the hedonic price theory. According to the hedonic theory the 

value of a product is determined by its characteristics and the price can be seen as a function 

of the characteristics. The price function is estimated with regression analysis to set values on 

the characteristics. Properties can be apartment specific for example, its size, number of 

rooms or which floor to which the condominium is located. Other factors that may affect the 

price of condominiums is for example mortgage rate. The analysis in this paper is based on 

531 condominium sales in Eriksberg (Gothenburg). From the beginning the author collected 

approximately 700 observations of condominium sales but after a loss of non-complete 

observations the amount reduced to 531 observations. The data is collected from Booli 

(2018), Eniro (2018), Alla bostadsrättsföreningar (2018) and own data observed on site. The 

data which the author collected provide information about traffic, courtyards and views. The 

main purpose of the paper is to investigate if the three explanatory variables which the author 

collected, "close-to-road", "child-friendly courtyard" and "view of water" have an effect on 

the selling price per square meter. The "close-to-road" variable shows no significant impact 

on the final price but both "child-friendly inner yard" and "water view" have a positive 

significant effect on the final price. In summary the author can state that in the chosen area the 

point of time for the sale has greater effect on the sales price than the properties of the 

condominium. 
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1.Inledning 

Fastighetspriserna i Sverige har stigit kraftigt under 2000-talet speciellt priset på bostadsrätter 

i storstäder. Bostadsmarknaden påverkas av många faktorer som politiska beslut, räntor och 

händelser som till exempel fabriksnedläggningar i mindre orter. Bortsett från dessa faktorer 

har också det geografiska läget en prispåverkan på bostadsrätter. Men finns det andra faktorer 

som kan bidra till att en köpare är beredd att betala mer eller mindre för en bostadsrätt?  

Utöver läget har en bostadsrätt andra lägenhetsspecifika egenskaper som till exempel antal 

rum och utsikt över vatten. Faktorerna som kan vägas in är många. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur stor påverkan de lägenhetsspecifika egenskaperna, utsikt över vatten, närhet till 

trafikerad väg och barnvänliga innegårdar har på priset på bostadsrätter. Information om dessa 

egenskaper finns inte registrerade utan måste samlas in. Av den anledning avgränsas 

uppsatsen till att undersöka Eriksberg som ligger på Hisingen, en av Sveriges största öar.  

Författaren har valt just detta område av flera anledningar. Göteborg ligger geografiskt bra till 

för författaren. Inom räckhåll för att studera området på plats och få tillgång till information 

som annars inte går att få tag i från de större bostadssajter som presenterar data över 

försäljningar av bostadsrätter. Genom att samla in fler observerbara men ej tidigare insamlade 

variabler kan uppsatsen ge ett eget bidrag till tidigare studier. Författaren känner flera 

personer i området och har besökt flertalet visningar under senaste de två åren. Detta har gjort 

det möjligt att bland annat studera utsikten från insidan av flera lägenheter och att jämföra 

trafiken i fastigheternas närhet. Författaren har till sist personliga referenser till området då 

hon själv letar bostad i detta område.  

För att undersöka de lägenhetsspecifika egenskapernas effekt på slutpriser från försäljningar i 

området Eriksberg tar uppsatsen stöd i den hedoniska pristeorin. I den hedoniska teorin 

bestäms priset på en vara av dess egenskaper genom att varans egenskaper ger nytta som 

tillfredsställer konsumenternas behov. Konsumenterna försöker enligt hedonisk teori att 

maximera nyttan i de egenskaper som varan har. Genom att skapa en prisfunktion i form av en 

multipel regressionsmodell där bostadsrättens egenskaper är de förklarande variablerna och 

slutpriset den beroende, kan var och en av egenskapernas prispåverkan skattas. Utifrån 

regressionsmodellen kan därefter den marginella betalningsviljan skattas (Rosen, 1974). Flera 

tidigare studier har på samma sätt analyserat faktorer som påverkar priser på bostadsrätter och 

andra fastigheter och boendetyper som till exempel småhus. Resultaten från tidigare studier 

visar på ett antal faktorer som är viktiga för priset på en bostadsrätt så som avgift, om 
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lägenheten har en balkong och närhet till stadskärnan. Utöver de faktorer som tidigare studier 

bidragit med kommer uppsatsen framförallt att fokusera på de faktorer som författaren själv 

bidrar med genom egen insamlad data. Dessa faktorer, utsikt över vatten, närhet till trafikerad 

väg och barnvänliga innegårdar kommer att ingå i prisfunktionen som dummy-variabler. För 

att besvara syftet testas dummyvariablerna för signifikant påverkan på den beroende 

variabeln, slutpris per kvadratmeter.  

Nästa avsnitt inleds med en kort genomgång av bostadsmarknaden och fastighetsvärdering 

följt av information om bostadsrätter och därefter en beskrivning av det valda området för 

uppsatsen. Den institutionella bakgrunden följs av den teoretiska bakgrunden. Efter att läsaren 

fått en genomgång av den institutionella och teoretiska bakgrunden går uppsatsen igenom ett 

antal tidigare studier. I nästa avsnitt beskrivs data och den empiriska modellen som används 

för att besvara syftet. Därefter presenteras analys och resultat. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion och slutsatser. 
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2. Institutionell bakgrund  

Under de senaste tio åren har priserna i Sverige stigit och i storstäder som Göteborg har priset 

mer än fördubblats i vissa områden, se figur 1 och figur 2. Utvecklingen på bostadsmarknaden 

är av stor betydelse både för hushållens privatekonomi och för den totala samhällsekonomin. I 

en rapport om Sveriges ekonomi från OECD (2017), påpekar OECD att bostadspriserna har 

skenat och nu är bland de högsta hos OECDs 35 medlemsländer.  

Figur 1. Kvadratmeterpriser på bostadsrätter i Sverige, år 1996–2017, löpande priser 

 

Källa: Svensk mäklarstatistik 2018 

Figur 2. Kvadratmeterpriser på bostadsrätter i Göteborg, år 1996–2017, löpande priser 

 
Källa: Svensk mäklarstatistik 2018 

I takt med att bostadspriserna har stigit så har bostadslånen ökat. Enligt Riksbanken utgör den 

höga och stigande skuldsättningen i svenska hushålls just nu det största risken för svensk 

ekonomi (Sveriges riksbank 2017, 5-9).  

För att försöka kyla ner marknaden något har nu ett nytt amorteringskrav trätt i kraft från och 

med första mars i år (2018). Det nya kravet betyder att alla som tar ett nytt bolån på mer än 
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fyra och en halv gånger den årliga bruttoinkomsten måste amortera ytterligare en procent per 

år. De nya amorteringskraven förväntas dock få en liten effekt på bostadsmarknaden och 

hushållens totala konsumtion, eftersom endast en liten del, cirka 15 procent eller mindre av 

nya låntagare kommer att påverkas av de nya reglerna, gamla lån berörs inte (Sveriges 

riksbank 2017, 27).  

 

2.1 Bostadsrätter 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger fastigheter och som i föreningens 

fastigheter överlåter lägenheter till dess medlemmar med medlemsrätt så att medlemmarna 

kan bo i lägenheterna utan tidsbegränsning (Bolagsverket 2016).  

Som medlem köper man in sig i bostadsrättsföreningen och blir delägare. Medlemsrätt i 

föreningen kallas bostadsrätt. Med medlemskapet kommer rätten att bo i lägenheten vilket 

innebär att köparen av en bostadsrätt inte köper bostaden utan bara har rätten att bo där. En 

medlem som har en bostadsrätt kallas för bostadsrättsinnehavare (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet 2013, 22-48 och Borättsköparskolan 2017).  

Vid bostadsrättsföreningens bildande betalar medlemmarna en insats till 

bostadsrättsföreningen vid inträde. Bostadsrättshavare har ingen rätt att få tillbaka insatsen 

från föreningen då medlemmen går ur föreningen. Det ekonomiska värdet för bostadsrätten 

får medlemmen istället genom att sälja bostadsrätten (Bolagsverket 2016). 

Det finns andra typer av boendeformer i lägenhet än bostadsrätter, dessa kommer inte att tas 

upp i uppsatsen.  

Det som styr priset på bostadsrätter är utbud och efterfrågan. Skiftningar i efterfrågan är ofta 

snabbare än förändringar i utbudet. Utbudet på kort sikt är detsamma som det befintliga 

beståndet. Faktorer som mest förändrar efterfrågan på bostadsrätter och då också påverkar 

priset är framförallt läget. Det vill säga hur attraktiv regionen eller kommunen är där 

bostadsrätten är belägen men också räntenivå, hyressubventioner, räntebidrag, 

företagsnedläggning inom mindre ort, skatteförändring m.m. (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet 2013, 22-48). Faktorer som hyressubventioner och företagsnedläggningar 

kommer inte vidare att tas upp i uppsatsen.  

För att värdera en bostadsrätt, förutom förutsättningarna på marknaden i sin helhet och den 

allmänna prisutvecklingen för bostadsrätter, så är läget den faktor som väger tyngst. I 
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attraktiva lägen på en ort är priserna höga och omsättningen på bostadsrätterna ofta låg och 

priserna är relativt okänsliga för svängningar på bostadsmarknaden i övrigt. Attraktiva 

områden är ofta de centrala delarna i större orter och närbelägna förorter som erbjuder 

miljömässiga fördelar som närhet till grönområden och mindre biltrafik. I de attraktiva 

delarna spelar också läget i området roll. Finns det sjö- eller havsutsikt så kan detta vara 

värdehöjande. Goda kommunikationsmöjligheter spelar också stor roll i storstäder 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2013, 22-48). 

Av bostadsrättens lägenhetsspecifika egenskaper så är storlek viktigt för priset (i absoluta tal). 

Generellt gäller att ju större lägenhet, desto mer kostar bostadsrätten. (Räknas priset istället 

per kvadratmeter så gäller ofta det omvända, kvadratmeterpriset är högre för små lägenheter). 

Dock värderar köpare ofta fler rum högre än antalet kvadratmeter. Exempelvis är en tre-

rummare på 60 kvm dyrare än en tvåa på samma storlek. En möjlig anledning är att en trea 

oftare fyller en familjs behov än en tvåa och en familj har ofta bättre ekonomisk kapacitet än 

ett singelhushåll. Standard och ålder är faktorer som kan påverka priset och tas i beaktning när 

en mäklare värderar en bostadsrätt. Ett äldre hus har ofta lägre avgift än ett nybygge men 

samtidigt kan standarden vara sämre på fastigheter som är äldre och medföra högre 

driftkostnader. På gamla fastigheter kan dessutom renoveringsbehovet vara större vilket bör 

beaktas när en bostad värderas. Till sist bör tas upp att föreningens ekonomi är av betydelse 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2013, 22-48). 

 

2.2 Eriksberg, Sannegården och Hisingen  

Eriksberg (figur 3) ligger på Hisingen som till ytan är Sveriges femte största ö. Ön tillhör 

Göteborgs kommun och Västra Götalands län. Eriksberg är ett historiskt industri- och 

varvsområde som tillhörde Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. En tidigare industri- 

och varvskoncern. Eriksbergs växte till ett storvarv åren 1915–1925 men varvet avvecklades i 

slutet av 1970-talet och stängdes 2001. När varven lades ner, innan man började bygga 

bostäder, användes Eriksbergsområdet till stora konserter med världsartister under åren 1986–

1990 (Gamla Göteborg 2017). Idag är ett av Göteborgs mest moderna bostadsområden men 

kvar från varvstiden finns bland annat den 84 meter höga bockkran som är ett kännetecken 

och landmärke för hela Eriksberg. 
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För att få en känsla för miljön i Eriksberg så finns det liknande byggprojekt med bostäder i 

gamla hamnkvarter exempelvis Hammarby sjöstad i Stockholm och HafenCity i Hamburg.  

Figur 3. Karta över Eriksberg 

 

 

Karta över Eriksberg, Sannegården och Lindholmen. Källa: Statistik Göteborg 2015 
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3. Teoretisk bakgrund  

Uppsatsen grundar sig i den hedoniska teorin. Bland annat diskuterar Lancaster (1966), om 

den hedoniska teorin och ett nytt sätt att se på konsumtionsteori. Istället för att betrakta varor 

som att de är direkta föremål för nytta, så antas att det är från egenskaperna hos varan, som 

från vilken nyttan kan härledas. Vidare skriver Lancaster att konsumtion är en aktivitet där 

varor, ensamma eller i kombination med andra varor, är input och där produkten är en samling 

av egenskaper. Nyttan rangordnar samlingarna av egenskaper och bestämmer dess värde. 

Rosen (1974) fortsätter diskutera hedonisk teori och konsumentens strävan efter att maximera 

nyttan och tillfredställelsen i en varas egenskaper. Och att det är dessa egenskaper som 

bestämmer priset på varan. Både säljare och köpare baserar sina beslut på att försöka 

maximera nyttan och tillfredställelsen. Jämviktspriset bestäms när köpare och säljaren är 

matchade, där utbud möter efterfrågan. 

Den hedoniska modellen i uppsatsen grundas på en konkurrensmässig jämvikt mellan köpare 

och säljare där varje punkt på den hedoniska prisfunktionen är i jämnvikt. Där en klass av 

varor, i detta fallet bostadsrätter, beskrivs av n objektivt uppmätta egenskaper. Enligt den 

Hedoniska prissättningsmodellen så utgörs en bostadsrätt av en vektor av egenskaperna, 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ä𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑒𝑒𝑡𝑡𝐵𝐵 = 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛). Där 𝑥𝑥𝑖𝑖 är en viss egenskap. 

Priset skattas som en funktion av dessa egenskaper. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ä𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵 = 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒(𝑥𝑥) =

𝑒𝑒(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛). Den skattade prisfunktionen används för att uppskatta bostadsrättens 

marginella (hedoniska) priser för egenskapen 𝑥𝑥𝑖𝑖, 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

, vilket identifierar konsumentens 

marginella betalningsvilja vid jämviktspunkterna (Rosen 1974, 34-55).  

 

Bostadsrättens egenskaper är antingen knutna till bostadsrätten och fastigheten som den ligger 

i eller egenskaper som är knutna till området. Egenskaper knutna till bostadsrätten kan till 

exempel vara storleken på lägenheten, antal rum, vilken våning i fastigheten som 

bostadsrätten är belägen på, byggår och om det finns balkong eller inte. Egenskaper knutna 

till området kan vara geografiskt läge, närhet till dagis, en fin innergård, närhet till 

stadskärnan, bussförbindelser, om det finns grönområden, sjöutsikt etc. 

  

Den hedoniska prisfunktionen skattas med regression där produktens pris är den beroende 

variabeln och det som förklarar varans pris är dess egenskaper (de förklarande variablerna) 

(Rosen 1974, 34-55). Regressionen kontrollerar för skillnader i egenskaper mellan varor 
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genom att sätta ett värde på dessa skillnader. Koefficienterna tolkas direkt från regressionen 

och sedan skattas även det implicita priset eller den marginella betalningsviljan på 

egenskaperna. Med den hedoniska teorin visar Rosen att konsumentens val att köpa en 

differentierad vara kommer att maximera konsumentens nytta när hans indifferenskurva 

tangerar den hedoniska prisfunktionen. Genom att använda första ordningens villkor från 

konsumenternas optimeringsproblem visar Rosen att den marginella substitutionskvoten 

mellan en egenskap av en differentierad vara och numerär vara är detsamma som lutningen på 

den hedoniska prisfunktionen värderad på optimal nivå av produktegenskaper. Därför går det 

att använda lutningen på den hedoniska prisfunktionen för att identifiera den marginella 

betalningsviljan för produktegenskaper från dess beröringspunkter (Wong 2011). För att 

skatta prisfunktionen och räkna ut den marginella betalningsviljan skattas den hedoniska 

funktionen med minstakvadratmetoden.  
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4. Tidigare studier 

Många tidigare studier har gjorts på hedonisk teori och analyserat prissättning på bostäder och 

på vilka faktorer som påverkar bostadspriser. För att få en uppfattning om vilka variabler som 

bör inkluderas i modellen, har författaren valt att titta på uppsatser från många olika städer 

runtom i Sverige för att se om resultaten liknar varandra. Sedan jämförs resultaten med 

internationella studier. 

Falk och Piauger (2017) har i sin uppsats undersökt 7733 bostadsrättsförsäljningar i hela 

Göteborgs kommun från åren 2015 och 2016. Uppsatsen studerar hur marknaden för 

bostadsrättslägenheter i Göteborg påverkats av införandet av amorteringskravet som trädde i 

kraft den första juni 2016 samt om månadsavgiftens inverkan på bostadsrätters slutpris har 

förändrats med de nya amorteringskraven. Uppsatsen tar hänsyn till flera faktorer än 

amorteringskrav och avgift, bland annat bostadsyta och byggnadens ålder. Resultaten visar att 

månadsavgiften är en signifikant och viktig faktor för priset på en lägenhet i Göteborgs 

kommun. En högre månadsavgift medför i genomsnitt ett lägre försäljningspris. Dock 

förändrades inte månadsavgiftens inverkan på slutpriset när amorteringskravet trädde i kraft. 

Två analyser på bostadsmarknaden i Uppsala (M. Bashir 2014 och Karlsson & Lövgren 2010) 

undersöker vilka faktorer som påverkar bostadspriserna där. Data är hämtat från mäklarbyråer 

i Uppsala, Widerlöv & Co och Mäklarstatistik. Båda studierna använder sig av hedonisk 

pristeori i analyserna, där faktorer som avstånd till centrum, boarea, antal rum, byggnadsår 

och föreningens ekonomi studeras i analysen. Båda uppsatserna drar slutsatsen att 

månadsavgift har en negativ effekt på försäljningspriset och att läget spelar roll, ju närmare 

stadskärnan, desto dyrare. 

Knutsen & Månsson (2010) har gjort en enkätundersökning i Karlstad begränsat till 

bostadsrätter i Karlstad tätort. Enkätundersökningen gjordes för att hitta värdehöjande faktorer 

på bostadsrätter i området. I enkäten som delades ut till intressenter på olika 

bostadsrättsvisningar ingick 20 faktorer som kunde tänkas värdehöjande. Slutsatserna blev likt 

andra studier, att bostadsrättens läge var en av faktorerna som betydde mest. Dessutom var 

balkong en av de faktorer som utmärkte sig i undersökningen.  

En annan uppsats om värdehöjande faktorer på bostadsrätter i centrala Karlstad (Jensen & 

Sandberg 2013) visar i enighet med de andra studierna att det rätta läget är den främsta 

värdehöjande faktorn. Dessutom drogs slutsatsen att balkong hade en positiv effekt på priset 
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samt en låg månadsavgift, nyrenoverat badrum och fastighetens skick. En låg månadsavgift 

hade starkare betydelse än bostadsrättsföreningens ekonomi. 

Dennerheim (2006) har gjort en studie som undersöker prissättningen av bostadsrätter på 

Södermalm i Stockholms innerstad. I uppsatsen undersöktes vilka lägenhetsspecifika faktorer 

som påverkar priserna med extra fokus på avgifternas betydelse. Studien bygger på ca 7 000 

försäljningar på Södermalm i Stockholm under åren 2000 till 2006. Data samlades in från två 

mäklarfirmor. Författaren kom fram till att vid köp av mindre lägenheter (ettor och tvåor) 

samt större lägenheter (fyra rum eller större) betydde inte avgiften så mycket för slutpriset.  

Noor, Asmawi & Abdullah (2014) kombinerar geografisk information med hedonisk 

prissättning för att analysera och bestämma effekten av grönområden på huspriser Subang 

Jaya, Malaysia. Resultatet visade att grönområden hade en positiv effekt på värdet på en 

fastighet. 

Ligus & Peternek (2016) studerade 1141 husförsäljningar från åren 2013-2014 för att 

analysera husköpares preferenser i staden Wroclaw i Polen. Data analyserades med hjälp av 

regression av hedoniska prismodeller. Fyra faktorer fick vikt i analysen, avstånd till centrum, 

storlek på fastigenheten, fastighetens ålder och ifall det fanns garage. Som i studierna från 

Sverige så blev resultatet att ju närmare stadskärnan desto högre blev försäljningspriset.   

I en studie som går igenom olika sätt att skatta hedoniska regressionsmodeller (Sopranzetti 

2015), och som applicerar regressionsmodeller på fastighetsdata från 7088 observationer av 

försäljningar i Klein School District, Houston, åren 1992- 1995. Data inkluderar faktorer av 

olika karaktäristika som tomtstorlek, avstånd till centrum och avstånd till mataffärer. Mer 

beskrivande av själva försäljningsobjektet som antal meter, byggår, antal badrum, antal 

sovrum, pool, m. fl. och till sist faktorer som utgångspris, försäljningspris och antal dagar ute 

på marknaden för försäljning.  

 

4.1 Sammanfattning av tidigare studier 

Att gå igenom tidigare studier ger idéer om vilka faktorer som är viktiga att inkludera i en 

modell där försäljningspris på lägenheter skall uppskattas. Av de tidigare studierna framgår 

det att vissa faktorer är viktigare än andra för en köpare. De tidigare studierna, oavsett land, 

hade liknande resultat och i studierna som analyserade prispåverkande faktorer på både hus 

och bostadsrätter drogs slutsatsen att läget och närheten till centrum är viktigt för priset. För 
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bostadsrätter var också avgiften den bidragande faktorn som var viktigast utöver 

bostadsrättens geografiska läge. Se en sammanfattning av studierna i tabell 1.  

Tabell 1. Sammanfattning 

Titel och författare Faktorer som 

undersöks/frågeställning 

Metod Resultat, viktigaste 

prispåverkande 

faktorer 

Falk & Piauger 2017 Månadsavgiftens påverkan före 

och efter amorteringskravet 

införts i Göteborg 

Skattning av implicita 

priser, enligt hedonisk 

pristeori, före och efter 

amorteringskraven 

skattades med 

regressionsanalys 

Negativ korrelation 

mellan pris och avgift 

Amorteringskravet 

gav ingen effekt. 

M. Bashir 2014 Vilka faktorer är det som 

påverkar priserna mest på 

bostadsrätter i Uppsala 

Skattning av implicita 

priser, enligt hedonisk 

pristeori, med 

regressionsanalys 

Negativ korrelation 

mellan pris och avgift 

Karlsson & Lövgren 

2010 

Prispåverkan av 

månadsavgiften och avstånd 

till centrum i Uppsala 

Skattning av implicita 

priser, enligt hedonisk 

pristeori, med 

regressionsanalys 

Negativ korrelation 

mellan pris och avgift 

Knutsen & Månsson 

2010 

Värdehöjande faktorer på 

bostadsrätter i Karlstad 

Enkätundersökningen  Bostadsrättens läge 

påverkar priset mest 

och ifall bostadsrätten 

har balkong.   

Dennerheim 2006 Lägenhetsspecifika faktorer 

som påverkar priserna på 

Södermalm i Stockholms 

innerstad 

Framförallt avgiftens 

betydelse.  

Skattning av implicita 

priser, enligt hedonisk 

pristeori, med 

regressionsanalys 

Avgiftens betydelse 

varierar beroendes på 

antal rum och storlek 

på bostadsrätten.  

Noor, Asmawi & 

Abdullah 2014 

Effekten av grönområden på 

huspriser i Subang Jaya, 

Malaysia 

Skattning av implicita 

priser, enligt hedonisk 

pristeori, med 

regressionsanalys 

Positiv korrelation 

mellan grönområden 

och pris på fastigheter 

Ligus & Peternek, 

2016  

Prispåverkande faktorer på hus 

i Wroclaw, Polen. 

Skattning av implicita 

priser, enligt hedonisk 

pristeori, med 

regressionsanalys 

Positiv korrelation 

mellan närhet till 

stadskärnan och pris 

på hus.  



12 
 

Sopranzetti, 2015 Jämföra hedonisk pristeori och 

hedoniska regressionsmodeller. 

Ologaritmerad, semi-

logaritmerad och Box-Cox 

transformerad 

regressionsmodell. 

Applicera olika hedoniska 

prismodell på 

fastighetsdata i Klein 

School District, Houston 

Semi-logaritmerad 

modell är att föredra 

framför ologaritmerad 

modell när det 

kommer till 

prisfunktioner för 

fastigheter. 

Sammanfattning av tidigare studier. 

Studien om hedoniska regressionsmodeller (Sopranzetti 2015) går igenom olika sätt att skapa 

hedoniska regressionsmodeller och är en utgångspunkt för denna uppsats och skapandet av 

hedoniska regressionsmodeller. 

De förklarande variablerna i uppsatsen har sin utgångspunkt först och främst i litteratur om 

fastighetsvärdering som sammanfattas i avsnittet om institutionell bakgrund men uppsatsen 

tar också hänsyn till många av de förklarande variablerna som nämnts i tidigare studier och 

inkluderar dessa i analys. Starkaste förväntningar av effekten på slutpriset ligger på avgiften, 

våningsplanet och huruvida bostadsrätten ligger nära en trafikerad väg. För att ge ett eget 

bidrag till de tidigare studierna inkluderas faktorer som författaren samlat in i området. Dessa 

faktorer kommer att stå i fokus för uppsatsens analys. De observerade faktorer är havsutsikt, 

vilka vägar som är mest trafikerade i området och barnvänliga innergårdar. 
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5. Data 

Största delen av data är insamlat från Booli (2018), en webbplats som sammanställer statistik 

från bostadsförsäljningar däribland försäljning av bostadsrätter. Datasetet omfattar data för 

bostadsrätter sålda i området Eriksberg och Sannegården på Hisingen i Göteborg under 

perioden jan 2015-mars 2018. Datasetet innehåller cirka 700 observationer. Objekten från 

Booli är antingen sålda eller borttagna och slutpriset är det sista budet som Booli registrerat. 

Det bör nämnas att om budet ej accepterats av säljaren så ligger det första slutbudet kvar ända 

tills ett nytt slutbud registreras. Utöver Booli kommer data från Alla bostadsrättsföreningar, 

Eniro och egna observationer vid besök i området. Alla bostadsrättsföreningar är en webbplats 

som innehåller information från Sveriges bostadsrättsföreningar och Eniro tillhandahåller 

information om kartor med gatunamn.  

Alla bostäder i området vid hamnen är byggda under senare delen av 1990-talet och framåt, 

samtliga av dessa fastigheter har hiss. Det finns ett område som är undantaget från de nya 

byggnaderna. Området ligger i Sannegården, det är ett par gator med trähus som är byggda 

tidigare än hamnområdena och har bara två våningar och saknar hiss. Men på grund av 

homogeniteten i området och brist på variation i data så kommer variabeln hiss inte att 

inkluderas i analysen.  

 

5.1 Brist/Bortfall 

Booli har två brister som leder till bortfall. Booli tar inte upp objekt som är sålda innan 

visning och data från Booli hämtas in från mäklare som ibland missar att dokumentera 

samtliga uppgifter från en försäljning. I vissa observationer saknas månadsavgift, andra 

saknar våning och så vidare.  

Alla bostadsrättföreningar innehåller data som till exempel närhet till grönområden och 

bussförbindelser och mäts i meter men informationen är densamma för samtliga fastigheter 

som tillhör en bostadsrättsförening vilket inte är helt korrekt då bostäderna visserligen ligger 

bredvid varandra men avstånden skiljer sig från fastighet till fastighet.  

Variabeln ”Utsikt” som innebär att bostadsrätten har utsikt över vatten eller inte, är svår att 

samla in. För att få bra data krävs att författaren kommer in i alla bostadsrätter och ser på 

utsikten. För bostadsrätter som ligger i rätt vinkel bredvid vattnet är observationen relativt 

enkel att samla in. Bostadsrätter som inte ligger vid vattnet kan ändå ha utsikt över vatten. 
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Men att avväga vid vilken våning där vattnet blir synligt, krävs att utsikten observeras från 

varje bostadsrätt. Här gör författaren en uppskattning utifrån egna observationer gjorda vid 

besök i bostadsrätter under visningstillfällen och besök hos bekanta. Det är inte möjligt under 

den tiden att besöka alla bostadsrätter så data kommer från en uppskattning och det är inte 

säkert att variabeln ger en korrekt skattning av effekten på slutpriset.  

 

5.2 Beroende variabel 

Slutpris per kvadratmeter  

Slutpris per kvadratmeter är det priset som bostadsrätten säljs för. Variabeln mäts i SEK per 

kvadratmeter. Slutpriset enligt Booli, är försäljningspriset eller sista registrerade slutbud och 

mäts i kronor (SEK). Data är hämtat från Booli (2018) och räknas ut som slutpriset delat på 

antalet kvadratmeter boarea.  

 

5.3 Förklarande variabler 

Rum 

Antal rum i bostadsrätten. Ett rum har en golvyta på minst sju kvadratmeter och har fönster. 

Om en bostadsrätt har ett och ett halvt rum betyder detta att det halva rummet inte räknas som 

ett riktigt rum men ändå är en yta som går att använda som ett rum. Utrymmen som inte 

räknas som ett rum är kök, kokvrå eller hygienutrymme. Sovalkov eller en klädkammare som 

saknar fönster är exempel på utrymmen som kan användas som rum men inte är riktiga rum 

och därför nämns som ett halvt rum (Mäklarsamfundet 2015). Data är hämtat från Booli 

(2018). 

Storlek/Boarea 

Den totala boytan i en bostadsrätt delas upp i två delar, boarea och biarea. Variabeln storlek är 

mätt i kvadratmeter och är lägenhetens boarea. Boarea är den arean där hela golvet ligger 

ovanför den omgivande marknivån. Takhöjden måste vara minst 190 cm, även snedtak mäts 

om takhöjden är minst 190 cm och utrymmet är minst 60 cm brett. Biarea är utrymmen som 

inte ligger i markplan eller som inte går att nyttja fullt ut som till exempel inglasad 

veranda/altan eller en del av bostadsrätten som ligger i en källare om bostadsrätten har två 

plan (Fastighetsmäklarinspektionen 2018 och Skatteverket 2014). 
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Avgift (kvadratmeter)  

Avgift per kvadratmeter räknas ut som Avgift/kvm och mäts i kronor (SEK). Avgiften avser 

månadsvis betalning till föreningen. Avgiften till föreningen ska täcka de gemensamma 

kostnaderna som fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning, administration 

och föreningens räntekostnader. Det finns inget vinstintresse i avgiften. (Borättköparskolan 

2018) 

Våning  

Det våningsplan i fastigheten där bostadsrätten ligger på. Data kommer från Booli (2018). 

Bottenvåning benämns som våning noll, därefter våning ett, två, tre och så vidare.    

Byggnadstyp 

I Eriksberg finns tre sorters fastigheter, de fastigheter som byggdes i början av 1900-talet och 

totalrenoverats, ett par gator med lite mindre trähus med ett fåtal våningar samt övriga hus 

som är byggda i samma stil under 2000-talet. För att få fram eventuella skillnader i 

betalningsvilja mellan de olika byggnadstyperna har tre dummyvariabler lagts till. En för 

totalrenoverad byggnad, en för trähus och en för övriga byggnader. Data kommer från Booli 

(2018) och Alla bostadsrättsföreningar (2018). Övrigt kommer att användas som 

referensgrupp. Figur 4 visar fördelningen över byggnadstyp för observationerna i studien. 

Figur 4. Byggnadstyp  
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BRF betyg  

Bostadsrättsföreningens betyg från Alla bostadsrättsföreningar. BRF betyg har kodats om till 

fem dummyvariabler. Högsta betyg A++ innebär en mycket god ekonomi. Lägsta betyg C 

betyder att föreningen har ekonomiska svårigheter (Alla bostadsrättsföreningar 2018). 

Referensgrupp är betyg C.  

Avstånd till vatten  

Variabeln anger hur många meters avstånd bostadsrätten har till vatten. Data är hämtat från 

Booli (2018). Antal meter till vatten står angivet på en Google-karta på Boolis hemsida under 

varje objekt. 

Avstånd grönområde  

Variabeln anger hur många meters avstånd bostadsrätten har till grönområde. Till grönområde 

räknas parker och skogspartier. Data är hämtat från Alla bostadsrättsföreningar (2018). 

Avstånd förskola  

Variabeln anger hur många meters avstånd bostadsrätten har till närmaste förskola. Data är 

hämtat från Allabrf.se. I området finns både kommunala och privata förskolor.  

Avstånd grundskola  

Variabeln anger hur många meters avstånd bostadsrätten har till närmaste grundskola. Data är 

hämtat från Alla bostadsrättsföreningar (2018).  

Avstånd kollektivtrafik 

Variabeln anger hur många meters avstånd bostadsrätten har till kollektivtrafik. 

Kollektivtrafiken i Göteborg handlar oftast om spårvagnar eller bussar men i det valda 

området går även färjor från två hållplatser längs kajen till Göteborgs stadskärna. Dessa färjor 

tillhör Göteborgs kollektivtrafik och går att åka på vanlig biljettaxa. Data är hämtat från Alla 

bostadsrättsföreningar (2018). 

Bolåneränta 

Ränta har legat på ungefär samma nivå under hela den observerade tidsperioden. Tabell (2) 

visar snitträntor från tio stora banker och är sammanställt av Avanza (2015 - 2018). I 

modellen kommer tre-månaders snittbolåneränta från de tio olika storbankerna Danske bank, 
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Skandiabanken, SEB, Swedbank, ICA Banken, SBAB, Nordea, Länsförsäkringar bank, Ikano 

och Handelsbanken att inkluderas. Snitträntan är hämtad hos Avanza.  

Tabell 2. Snittränta 

Snitträntor 3 mån 1 år 3 år  5 år 

Jul 2015 1,55% 1,57% 1,74% 2,16% 

Dec 2015 1,57% 1,62% 1,75% 2,22 % 

Feb 2016 1,58% 1,61% 1,69% 2,19% 

Okt 2016 1,57% 1,63% 1,69% 2,10% 

Feb 2017 1,59% 1,59% 1,66% 2,08% 

Okt 2017 1,54% 1,52% 1,67% 2,04% 

Jan 2018 1,52% 1,54% 1,66% 2,07% 

Tabell 2. Snittränta beräknat från bankerna Danske, Skandiab, SEB, Swedbank, ICA Banken, SBAB, Nordea, 

Länsförsäkringar, Ikano och Handelsbanken. Källa: Avanza 2015 – 2018 

Nära väg (trafikerad väg)  

Variabeln nära trafikerad väg är en dummyvariabel som får värdet ett om bostadsrätten ligger 

nära en trafikerad väg noll annars. För att observera värdet på variabel har författaren studerat 

trafiken i området. En del större vägar inte är alls mycket trafikerade medan några enstaka 

vägar som leder rakt igenom området med bussfil bredvid, är påtagligt mer trafikerade. 

Utöver observationer av trafik på vägar runt området har eniro använts för att i detalj få fram 

vilka bostadsrätter som ligger längs med den mest trafikerade vägen.  

Barnvänlig innergård 

En barnvänlig innergård har enligt författarens definition en plats för lek, gärna med 

gungställning, sandlåda eller rutschkanor och innergården är stängd mot utsidan, dvs att fyra 

huskroppar bildar en fyrkant där barn kan leka utan att riskera att möta trafik eller annat. Om 

en bostadsrätt ligger i en fastighet som har en barnvänlig innegård får variabeln värdet ett 

annars noll. För att observera värdet på variabel har författaren vandrat mellan fastigheterna i 

området samt pratat med föräldrar boende i området. Fastigheterna som ligger längs med 

kajen har innergårdar med lekplats men är helt öppna ut emot havet vilket gör att dessa inte 

räknas som en barnvänlig innergård enligt författaren.  
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Utsikt vatten 

Utsikt över vatten kan antingen en bostadsrätt få om det ligger till på ett sådant sätt att den har 

utsikt över vatten trots att den inte ligger högt upp i en byggnad eller att den ligger så pass 

högt upp att vyn går över byggnaderna som ligger framför och ger utsikt över vattnet. Utsikt 

över vatten är en dummyvariabel och får värdet ett om bostadsrätten har utsikt över vatten 

annars antar den värdet noll. Data bygger på observationer gjorda vid besök i bostadsrätter 

under visningstillfällen och besök hos bekanta under cirka ett och ett halvt års tid. 

Datum 

I analysen kontrolleras för kvartalet då bostadsrätten såldes. Genom att inkludera en 

tidsdummy-variabel för varje kvartal kan effekten av tiden estimeras i modellen. För att dela 

in försäljningarna i kvartal så har bostadsrättens försäljningsdatum observerats. 

Försäljningarna är registrerade från första kvartalet år 2015 till och med första kvartalet år 

2018. Data kommer från Booli (2018). Referensgrupp är första kvartalet av år 2015. Figur 5 

visar sålda bostadsrätter i Eriksberg under perioden jan 2015 – mars 2018 uppdelat per 

kvartal.   

Figur 5. Antal sålda bostadsrätter per kvartal under perioden jan 2015-mars 2018 
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I tabell (3) följer en sammanställning av samtliga variabler. Den genomsnittliga bostadsrätten 

är 73 kvadratmeter stort, har två och ett halvt rum och ligger på fjärde våningen. Den har ett 

slutpris på 51 788 kr per kvadratmeter.  

Tabell 3. Beskrivande statistik 

Variabel Obs Medelvärde Std. Avv. Min Max 

Slutpris_kvm 713 51 788 9 134 29 662 91 304 

Antal_rum 713 2.5 1 1 6 

Kvm 713 73 22 23 171 

Avgift_kvm 622 56 10 18 103 

Våning 640 4 2 -1 15 

Avstånd_vatten 713 164 112 2 446 

Avstånd_grönområde 711 351 126 62 650 

Avstånd_förskola 713 430 174 43 768 

Avstånd_grundskola 713 426 243 41 901 

Avstånd_buss 713 163 72 0 524 

Trähus 713 0.04 0.18 0 1 

Totalrenoverat 713 0.08 0.27 0 1 

Byggnadstyp övrigt* 713 0.89 0.32 0 1 

Betyg C* 713 0.01 0.12 0 1 

Betyg B 713 0.22 0.42 0 1 

Betyg A 713 0.62 0.50 0 1 

Betyg A+ 713 0.01 0.09 0 1 

Betyg A++ 713 0.01 0.07 0 1 

Nära_väg 713 0.13 0.33 0 1 

Lekplats_innergård 713 0.13 0.34 0 1 

Utsikt_vatten 713 0.55 0.50 0 1 

Kvartal 2015-01-2018-

01** 

713   0 1 

*Referensgrupper. **Variabeln antar värdet ett då försäljningen skett inom angivet kvartal, noll annars. 
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6. Empirisk modell 

Den empiriska modellen som används vid skattning av hedoniska priser är en multipel 

regressionsmodell som skattas med hjälp av minsta kvadrat metoden, och ser ut enligt (1).

      (1) 

𝐿𝐿ä𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑖𝑖) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑖𝑖1 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥𝑖𝑖2 + … + 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝑖𝑖  

 

Där 𝑦𝑦𝑖𝑖 är den i:te observationen av den beroende variabeln y. Koefficienterna betecknas 

𝛽𝛽0,𝛽𝛽1 …𝛽𝛽𝑘𝑘, där den första koefficienten 𝛽𝛽0 är intercept vilken är konstant i modellen. 𝜀𝜀𝑖𝑖 är 

feltermen som är skillnaden mellan det skattade och det förväntade värdet på 𝑦𝑦𝑖𝑖 (2).  

      (2) 

𝜀𝜀𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝐸𝐸(𝑦𝑦|𝑥𝑥𝑖𝑖) 

Den skattade modellen skrivs (3) 

      (3) 

𝐿𝐿ä𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵 = 𝑦𝑦�𝑖𝑖 = �̂�𝛽0 + �̂�𝛽1𝑥𝑥𝑖𝑖1 + �̂�𝛽2𝑥𝑥𝑖𝑖2 +  … + �̂�𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘 

 

Feltermen 𝜀𝜀𝑖𝑖 är inte observerbara men residualerna som är en skattning av feltermen och 

betecknas 𝜀𝜀�̂�𝑖, definieras som skillnaden mellan verkliga värdet på 𝑦𝑦𝑖𝑖  och det skattade värdet 

𝑦𝑦�𝑖𝑖. 

Minsta kvadratmetoden innebär att summan av de kvadrerade residualerna i modellen ska bli 

så liten som möjligt (4). 

      (4) 

�𝜀𝜀�̂�𝑖
2

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 

(Wooldridge 2006, 33) 
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Den hedoniska regressionsmodellen kontrollerar för skillnader i egenskaper mellan 

bostadsrätter och sätter ett värde på dessa skillnader. När regressionsmodellen har skattat 

koefficienterna och dessa har tolkats så räknas den marginella betalningsviljan eller det 

implicita priset ut för de förklarande variablerna.  

Ologaritmerad modell (1) och logaritmerad modell (7) är vanligaste modellerna vid hedonisk 

regression. Antingen är båda sidorna av modellen logaritmerad (7) eller så kan modellen vara 

semi-logaritmerad, vilket innebär att endast en sida i modellen är logaritmerad (5) och (6). 

(Publications Office of the European Union 2013, 50-64). Fördelen med att använda en 

logaritmerad modell är att den tillåter värdet av en egenskap att variera proportionerligt med 

värdet av andra egenskaper till skillnad från en ologaritmerad modell. Där en egenskap ger 

samma värdepålägg till priset, exempelvis en kvadratmeter extra oavsett om bostadsrätten är 

etta eller en fem-rummare (Sopranzetti 2015). 

      (5) 

𝐿𝐿ä𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵 = ln 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + �𝛽𝛽𝑘𝑘𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖 

Alt.       (6) 

𝐿𝐿ä𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + �𝛽𝛽𝑘𝑘𝑙𝑙𝑡𝑡𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖 

      

      (7) 

𝐿𝐿ä𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵 = ln 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + �𝛽𝛽𝑘𝑘 ln 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖 

I modellen inkluderas också dummyvariabler. Modellen ser då ut enligt (8) 

      (8) 

𝐿𝐿ä𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑡𝑡𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵 𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵 = ln𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + �𝛽𝛽𝑘𝑘 ln 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

+ �𝛿𝛿𝑘𝑘𝑥𝑥𝑖𝑖𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

+ 𝜀𝜀𝑖𝑖 
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6.1 Tolkning av koefficienterna och implicita priser 

I en multipel regressionsmodell tolkas skattningen av exempelvis 𝛽𝛽1 som den skattade 

förväntade förändringen i y, i absoluta tal, om 𝑥𝑥1ökar en enhet där resten av egenskaperna 𝑥𝑥𝑖𝑖 

är konstanta (9).     

      (9) 

∆𝑦𝑦� = �̂�𝛽1∆𝑥𝑥1 

(Wooldridge 2006, 49) 

Om en logaritmerad modell används så tolkas koefficienterna i form av elasticitet. Det 

innebär att regressionskoefficienten anger hur många procent bostadsrättens slutpris förändras 

om just den egenskapen som variabeln har ändras med en procent. För Semi-logaritmerade 

modeller kallas elasticiteten för semi-elasticitet eller den relativa effekten för en 

dummyvariabel. Den relativa effekten räknas ut enligt formel (10). En dummyvariabel 

logaritmeras inte och den relativa effekten för en dummyvariabel innebär betalningsviljan i 

procent för att bostadsrätten har en egenskap mot att den inte har egenskapen (mot 

referensgruppen). 

      (10) 

�𝑡𝑡𝛽𝛽 − 1� ∗ 100 

För att räkna ut det implicita priset för en egenskap beräknas den partiella derivatan för varje 

egenskap, se exempel för en logaritmerad förklarande variabel (11). En partiell derivata 

beskriver hur snabbt funktionen för slutpriset växer med avseende på egenskapen 𝑥𝑥𝑖𝑖, alla 

andra faktorer ses som konstanter.   

      (11) 

𝜕𝜕𝑦𝑦
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

 𝑓𝑓ö𝐵𝐵 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1/𝑥𝑥𝑖𝑖 →
𝛽𝛽𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖

 

 

6.2 Anpassningsmått  

Anpassningsmått används för att jämföra och bedöma hur bra en eller flera modeller passar 

för ett datamaterial. Ett mått som går att använda är förklaringsgraden (12). Förklaringsgraden 
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anger hur stor del av variationerna i den beroende variabeln som kan förklaras av variationer i 

de oberoende variablerna under förutsättning att sambandet mellan x och y är linjärt. 

      (12) 

R2 =
𝐹𝐹ö𝐵𝐵𝑒𝑒𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑡𝑡
𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙 𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑡𝑡

= 1 −
𝐹𝐹ö𝐵𝐵𝑒𝑒𝑙𝑙𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑡𝑡
𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙 𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑡𝑡

 

 

Det finn ens nackdel med förklaringsgraden, den tenderar att öka för varje förklarande 

variabel som läggs till i modellen oavsett om den förklarande variabeln har en effekt på den 

beroende eller inte (Wooldridge 2006, 43). Ett bättre mått än förklaringsgraden är den 

justerade förklaringsgraden. Den justerade förklaringsgraden tar hänsyn till antalet 

förklarande variabler och kan användas bättre för att jämföra modeller med olika antal 

förklarande variabler. 

 

6.3 VIF – Variansinflationsfaktor 

Förklarande variabler kan korrelera med varandra men i en multipel regressionsmodell får det 

inte finnas något perfekt linjärt samband mellan några av de förklarande variablerna. Då har 

modellen problem med multikollinearitet, som det kallas när de oberoende variablerna i 

regressionen är starkt relaterade till varandra. Variansinflationsfaktor är ett är ett mått på 

kollinearitet i multipel regression. Variansinflationsfaktorn definieras som (13). 

      (13) 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹�𝛽𝛽𝑗𝑗� =
1

1 − 𝑅𝑅𝑗𝑗2
 

Där 𝑅𝑅𝑗𝑗2 är förklaringsgraden för den j:te förklarande variabeln. För varje förklarande variabel 

skattas variansinflationsfaktorn. Genom att köra en regression för var och en av de 

förklarande variablerna där den j:te variabeln är responsvariabel och resten av de förklarande 

variablerna är kovariater fås förklaringsgraden för den j:te förklarande variabelns regression. 

Variansinflationsfaktorn får ej överstiga värdet tio. Om två variabler har en stark korrelation, 

där VIF överstiger värdet tio, bör en av variablerna droppas från modellen alternativt skapas 

en interaktion mellan de två variablerna (Wooldridge 2006, 102). 
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7. Resultat 

Analysen görs genom att skatta regressionsmodeller som utvärderas och tolkas direkt. Och 

utifrån regressionens resultat beräknas sedan de förklarande variablernas påverkan på 

slutpriset vid en förändring och implicita priser. Alla beräkningar är gjorda på medelvärdena 

av variablerna från datainsamlingen. 

En korrelations-analys av oberoende variabler ger resultatet att variabeln avstånd till 

grundskola plockas bort pga en korrelationskoefficient mellan avstånd till grundskola och 

avstånd till förskola på över 0,9 samt en variansinflationfaktor över tio. 

Boarea (kvm) och antal rum korrelerar har också en korrelationskoefficient som överstiger 

0,8. Men kontroll av variansinflationfaktorn ger resultat under tio och båda variabler är 

relevanta för slutpriset per kvadratmeter, så båda variablerna kommer att behållas i modellen.  

Räntan inkluderades i den första modellen som skattades. Först utelämande 

regressionsprogrammet variabeln på grund av kolliearitet. En extra analys gjordes av 

beroendet, genom att köra en regression med ränta som beroende variabel. Ett förhållande 

fanns mellan kvartalen och räntan. Sedan kördes regressionen om med ränta som förklarande 

variabel trots problemet med kollinearitet för att se effekten på slutpris. Men effeketen av 

räntan på slutpriset blev försumbar. Vilket är rimligt då den genomsnittliga bolåneräntan (tre 

månaders räntan) har rört sig mellan 1,54 och 1,59 procent under tiden som uppsatsen 

studerar. Så räntan utesluts av två anledningar, effekten på slutpriset är försumbar samt att 

modellen får problem med kollinearitet.  

Den första regressionsmodellen som skattas är ologaritmerad i samtliga variabler (alla 

modeller som skattas är linjära i betakoefficienterna) med den beroende variabel ”slutpris per 

kvadratmeter” (14).  

      (14) 

𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐴𝐴𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽2𝐾𝐾𝑣𝑣𝑆𝑆 + 𝛽𝛽3𝐴𝐴𝑣𝑣𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆 + 𝛽𝛽4𝑉𝑉å𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒

+ 𝛽𝛽5𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑛𝑛𝐵𝐵ö𝑡𝑡𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵å𝐵𝐵𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐹𝐹ö𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵

+ 𝛽𝛽8𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝛿𝛿1𝑁𝑁ä𝐵𝐵𝐵𝐵𝑉𝑉ä𝑒𝑒 + 𝛿𝛿2𝑈𝑈𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝑒𝑒𝐵𝐵𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝛿𝛿3𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑣𝑣ä𝑡𝑡𝑙𝑙𝑝𝑝𝑒𝑒𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵𝑒𝑒å𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝛿𝛿4𝐵𝐵𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑦𝑦𝑒𝑒 + 𝛿𝛿5𝐵𝐵𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒

+ 𝛿𝛿6𝐾𝐾𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙 + 𝜀𝜀 
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Spridningsdiagrammet för den första modellen samt Breausch-Pagans test för 

heteroskedasticitet visar att modellen inte uppfyller antagandet om konstant varians (se bilaga 

2). Modellen behöver transformeras. 

 

7.1 Modell  

För att lösa problemet med växande varians görs en logaritmerad transformation av 

variablerna. Regression körs både på semi-logaritmerad och logaritmerad modell men testerna 

för heteroskedasticitet ger bäst resultat för den logaritmerade modellen.  

Modellen ser nu ut enligt följande (15) 

      (15) 

𝑙𝑙𝑡𝑡𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆

= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽2𝑙𝑙𝑡𝑡𝐾𝐾𝑣𝑣𝑆𝑆 + 𝛽𝛽3𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆 + 𝛽𝛽4𝑙𝑙𝑡𝑡𝑉𝑉å𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒

+ 𝛽𝛽5𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑛𝑛𝐵𝐵ö𝑡𝑡𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵å𝐵𝐵𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽7𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐹𝐹ö𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵 + 𝛽𝛽8𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝛿𝛿1𝑁𝑁ä𝐵𝐵𝐵𝐵𝑉𝑉ä𝑒𝑒

+ 𝛿𝛿2𝑈𝑈𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝑒𝑒𝐵𝐵𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛿𝛿3𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑣𝑣ä𝑡𝑡𝑙𝑙𝑝𝑝𝑒𝑒𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵𝑒𝑒å𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝛿𝛿4𝐵𝐵𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑦𝑦𝑒𝑒

+ 𝛿𝛿5𝐵𝐵𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒 + 𝛿𝛿6𝐾𝐾𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙 + 𝜀𝜀 

Något tydligt mönster verkar inte längre förkomma i modellen sett från spridningsdiagrammet 

(se bilaga 3). Spridningsdiagrammet samt Breausch-Pagans test för heteroskedasticitet (se 

bilaga 3) visar att modellen uppfyller antagandet om konstant varians. Då det inte finns något 

tydligt mönster i spridningsdiagrammet (se bilaga 3) ges också stöd för att slumptermerna kan 

antas vara oberoende. Slumptermerna ser ut att följa en normalfördelning (figur 7) men Jaque 

Beras test för normalfördelning förkastas på fem procents signifikansnivå. I histogrammet (7) 

och spridningsdiagrammet (se bilaga 3) ser det ut att förekomma enstaka extremvärden.  
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Figur 7. Histogram normalfördelning  

 

Vidare undersöks förekomsten av extremvärden i datamaterialet. Fyra stycken extremvärden 

hittas. Värdena kontrolleras och det är riktiga observationer och skäliga argument saknas för 

att ta bort dessa värden ur analysen. Om slumptermerna inte kan antas som normalfördelade 

kan det ge felaktiga skattningar i regressionsmodellen. För att utvärdera extremvärdenas 

effekt på skattningarna så utförs en regression där extremvärdena plockas bort. Skattningarna 

av betakoefficienterna skiljer sig lite när modellen exkluderar extremvärdena. För de tre 

förklarande variablerna som är i fokus för studien så skiljer sig endast resultatet för 

”barnvänlig innergård”. Ett nytt test för normalfördelning utförs också efter att extremvärdena 

exkluderats ur regressionsmodellen. Jaque Beras test kan inte längre förkastas, 𝑒𝑒 = 0,13.  

För att ta hänsyn till effekten av extremvärdena så inkluderas en dummyvariabel. 

Dummyvariabeln antar värde ett om den standardiserade slumptermen har ett extremvärde 

(den standardiserade slumptermen är större än tre eller mindre än minus tre) noll annars. För 

de tre variablerna som är i fokus för uppsatsen är skillnaden mellan den första logaritmerade 

modellens skattningar (extremvärden inkluderade) och den logaritmerade modellen där en 

dummyvariabel inkluderats den samma som när extremvärdena exkluderas. I den första 

logaritmerade modellen ger en barnvänlig innergård ett positiv effekt på 3202 kr/kvm 

beräknat på medelvärdet av slutpris/kvm (bilaga 4). När modellen tar hänsyn till 

extremvärden ger modellen en positiv effekt på 3 755 kr/kvm beräknat på medelvärdet av 
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slutpris/kvm (tabell 7). Det blir ingen skillnad för skattningen av utsikt över vatten eller närhet 

till trafikerad väg (för jämförelse av samtliga skattningarna, se regressionsanalysens resultat 

för den första logaritmerade modellen i bilaga 4). Nu kan extremvärdena vara med i modellen 

och Jaque Beras test kan inte längre förkastas, 𝑒𝑒 = 0,14. Spridningsdiagrammet (figur 8) samt 

Breausch-Pagans test för heteroskedasticitet (tabell 4) visar att modellen fortfarande uppfyller 

antagandet om konstant varians. Spridningsdiagrammet visar också stöd för att slumptermerna 

kan antas vara oberoende.  

Tabell 4. Test för heteroskedasticitet, modell med dummyvariabel för extremvärden 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet 

Ho: Konstant varians 

Variabel: Anpassade värden av lnslutpriskvm 

chi2(1)      =     0.26 

Prob > chi2  =   0.6071* 

*Det går inte att förkasta nollhypotesen 

Figur 8. Spridningsdiagram, modell med dummyvariabel för extremvärden 

 

Den slutgiltiga modellen inkluderar en dummyvariabel för att hantera extremvärden i 

datamaterialet. Modellen har 30 variabler och förklaringsgraden för modellen är 74 procent. 

Den justerade förklaringsgraden är 73 procent. F-testet för modellen är signifikant på en fem 

procents signifikansnivå (<0,001). Tabell 5 presenterar resultaten från regressionsanalysen.  
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Tabell 5. Resultat regressionsanalys 

Lnslutpriskvm Koefficienter Standardfel T P>t 

𝜷𝜷𝟎𝟎 12,22 0,23 52,15 <0,00 

lnAntalrum 0,13 0,02 5,51 <0,00 

lnKvm -0,44 0,03 -15,62 <0,00 

Lnavgiftkvm -0,10 0,03 -3,38 <0,00 

Lnvåning 0,07 0,01 10,85 <0,00 

Lnavståndvatten -0,03 0,01 -5,87 <0,00 

Lnavståndgrönområde 0,07 0,01 6,90 <0,00 

Lnavståndförskola 0,03 0,01 2,44 0,01 

Lnavståndbuss 0,00 0,01 -0,13 0,90* 

Trähus 0,05 0,03 1,51 0,13* 

Totalrenoverat 0,01 0,02 0,59 0,56* 

B -0,01 0,01 -0,78 0,44* 

A 0,01 0,01 -0,95 0,34* 

A+ 0,05 0,04 1,08 0,28* 

A++ 0,13 0,07 1,73 0,08* 

Nära_väg -0,02 0,01 -1,09 0,28* 

Lekplats_innegård 0,07 0,02 3,11 <0,00 

Utsikt_vatten 0,07 0,01 5,43 <0,00 

kvartal22015 0,02 0,02 0,95 0,34* 

kvartal32015 0,16 0,03 6,19 <0,00 

kvartal42015 0,17 0,03 6,49 <0,00 

kvartal12016 0,14 0,02 6,08 <0,00 

kvartal22016 0,15 0,02 7,10 <0,00 

kvartal32016 0,21 0,02 9,28 <0,00 

kvartal42016 0,21 0,02 9,72 <0,00 

kvartal12017 0,26 0,02 12,93 <0,00 

kvartal22017 0,27 0,02 13,63 <0,00 

kvartal32017 0,29 0,02 14,15 <0,00 

kvartal42017 0,24 0,02 12,11 <0,00 

kvartal12018 0,22 0,02 11,10 <0,00 

Extremvärde 0,39 0,05 8,19 <0,00 

 *Ej signifikant resultat på fem procents signifikansnivå.  

Storleken på lägenheten och avgift per kvadratmeter har en negativ effekt på slutpriset per 

kvadratmeter. Detta betyder att ju större avgiften är per kvadratmeter desto mindre är köparen 

beredd att betala per kvadratmeter. Samma gäller för storleken, är en lägenhet liten, till 

exempel en etta, så är köparen beredd att betala mer per kvadratmeter än för en större lägenhet 

som en trea eller fyra. 
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Bussavståndets har ingen effekt men koefficienten är ej signifikant. Byggnadstypens 

dummyvariabler och bostadsrättsföreningarnas rating är ej signifikanta. Närheten av väg har 

som väntat en negativ effekt men ej signifikant. Däremot har lekplats på innergård och utsikt 

över vatten en signifikant positiv effekt. 

Som nämnt tidigare minskar slutpriset per kvadratmeter då storleken ökar eller om avgiften 

ökar. Om exempelvis storleken på en bostadsrätt ökar med tio kvm, från 73 kvm till 83 kvm, 

så minskar kvadratmeterpriset med 3 121 kr/kvm. Den negativa effekten på slutpriset per 

kvadratmeter, om avgiften ökar från 56 kr/kvm till 60 kr/kvm, blir 370 kr/kvm. 

För att lättare se effekten på slutpriset av en förändring i en förklarande variabel så 

presenteras effekt i tabell (6). Resultaten är beräknade utifrån medelvärdet och ökade med en 

enhet. Till exempel så en våning, från våning fyra till våning fem, gör att slutpriset ökar med 

906 kr/kvm. 

Tabell 6. Variablernas påverkan på slutpriset per kvadratmeter 

Variabel Medelvärde Jämförelse ∆𝒙𝒙𝒊𝒊% ∆𝒚𝒚% Effekt på y 

Antalrum 2.5 2,54 60,00% 7,80% 4 039 kr/kvm 

Kvm 73 7374 1,37% -0,60% -312 kr/kvm 

Avgiftkvm 56 5657 1,79% -0,18% -92 kr/kvm 

Våning 4 45 25,00% 1,75% 906 kr/kvm 

Avståndvatten 164 164165 0,61% -0,02% -9 kr/kvm 

Avståndgrönomr. 351 351352 0,28% 0,02% 10 kr/kvm 

Avståndförskola 430 430431 0,23% 0,01% 4 kr/kvm 

Avståndbuss 163 163164 0,61% 0,00%* - 

*Ej signifikant resultat. Förändringen räknas för en förändring av en enhet i respektive variabel alt. mot referensgrupp. 

Jämförelsen utgår från medelvärdet på de oberoende variablerna samt medelvärdet på slutpris per kvadratmeter. 
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Tabell 7. Variablernas relativa effekt på slutpriset per kvadratmeter 

Variabel Jämförelse 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝒏𝒏𝒊𝒊𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒊𝒊𝑩𝑩𝒏𝒏𝑩𝑩% Betalningsvilja   

Trähus Variabel =1 5,13%* 2 655 kr/kvm  

Totalrenoverat Variabel =1 1,01%* 520 kr/kvm  

Betyg B Mot ref. gr. -1,00%* -515 kr/kvm  

Betyg A Mot ref. gr. 1,01%* 520 kr/kvm  

Betyg A+ Mot ref. gr. 5,13%* 2 655 kr/kvm  

Betyg A++ Mot ref. gr. 13,88%* 7 190 kr/kvm  

Nära_väg Mot ref. gr. -1,98%* -1 025 kr/kvm  

Lekplats_innegård Mot ref. gr. 7,25% 3 755 kr/kvm  

Utsikt_vatten Mot ref. gr. 7,25% 3 755 kr/kvm  

Kvartal22015 Mot ref. gr. 2,02%* 1 046 kr/kvm  

Kvartal32015 Mot ref. gr. 17,35% 8 986 kr/kvm  

Kvartal42015 Mot ref. gr. 18,53% 8 597 kr/kvm  

Kvartal12016 Mot ref. gr. 15,03% 7 782 kr/kvm  

Kvartal22016 Mot ref. gr. 16,18% 8 381 kr/kvm  

Kvartal32016 Mot ref. gr. 23,37% 12 102 kr/kvm  

Kvartal42016 Mot ref. gr. 23,37% 12 102 kr/kvm  

Kvartal12017 Mot ref. gr. 29,69% 15 377 kr/kvm  

Kvartal22017 Mot ref. gr. 31,00% 16 052 kr/kvm  

Kvartal32017 Mot ref. gr. 33,64% 17 423 kr /kvm  

Kvartal42017 Mot ref. gr. 27,12% 14 047 kr/kvm  

Kvartal12018 Mot ref. gr. 24,61% 12 744 kr/kvm  

*Ej signifikant resultat. Förändringen räknas för en förändring av en enhet i respektive variabel alt. mot referensgrupp. 

Jämförelsen utgår från medelvärdet på de oberoende variablerna samt medelvärdet på slutpris per kvadratmeter. 

Tabell (7) presenterar dummyvariablernas relativa effekt på den beroende variabeln. Det 

innebär hur betalningsviljan ökar eller minskar med att bostadsrätten har en egenskap jämfört 

mot att den saknar samma egenskap.  

Den positiva effekten på slutpriset av en barnvänlig innergård, jämfört mot att inte ha en 

barnvänlig innergård, är 3 755 kr/kvm. Den positiva effekten på slutpriset av utsikt över 

vatten beräknas också till 3 755 kr/kvm jämfört med att inte ha utsikt över vatten i 

bostadsrätten. 

Effekten av tiden är störst men största effekten gentemot sälja kvartal ett 2015 har en 

försäljnings av en bostadsrätt under kvartal tre 2017. Effekten av att sälja i det kvartalet 

jämfört med att sälja i kvartal ett 2015 är 17 423kr/kvm.  
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Implicita priset eller den marginella betalningsviljan för en variabel 𝑥𝑥𝑖𝑖 fås genom att 

partialderivera modellen med avseende på variabel 𝑥𝑥𝑖𝑖. De implicita priserna räknas ut för 

medelvärdet av variablerna. I tabellerna nedan presenteras de implicita priser beroendes på 

vilket kvartal bostadsrätten är såld (mot referensgrupp kvartal ett 2015), beräknad med 

medelvärden för respektive variabel. Dummyvariablerna för fastighetstyp och betyg som inte 

blev signifikanta i modellen samt dummyvariabeln för extremvärden sätts till värdet noll. 

Modellen som deriveras för att erhålla implicita priser ser ut enligt (16). 

      (16) 

𝑙𝑙𝑡𝑡𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆|(Nära väg = 1, Utsikt vatten = 1, Barnvänlig innergård = 1)

= 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑏𝑏2𝑙𝑙𝑡𝑡𝐾𝐾𝑣𝑣𝑆𝑆 + 𝑏𝑏3𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆 + 𝑏𝑏4𝑙𝑙𝑡𝑡𝑉𝑉å𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒

+ 𝑏𝑏5𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑏𝑏6𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑛𝑛𝐵𝐵ö𝑡𝑡𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵å𝐵𝐵𝑡𝑡

+ 𝑏𝑏7𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐹𝐹ö𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵 + 𝑏𝑏8𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐵𝐵1𝑁𝑁ä𝐵𝐵𝐵𝐵𝑉𝑉ä𝑒𝑒

+ 𝐵𝐵2𝑈𝑈𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝𝑒𝑒𝐵𝐵𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐵𝐵3𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑣𝑣ä𝑡𝑡𝑙𝑙𝑝𝑝𝑒𝑒𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐵𝐵𝑒𝑒å𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐵𝐵6𝐾𝐾𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙 

Modellen transformeras för att erhålla derivatorna för de förklarande variablerna (17), först 

beräknas implicita priserna på första kvartalet 2015, alltså referensvariabeln. 

      (17) 

𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆|(Nära väg = 1, Utsikt vatten = 1, Barnvänlig innergård = 1) = 𝑡𝑡12,22 ∗

𝐴𝐴𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆0,13 ∗ 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑆𝑆−0,44 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆−0,10 ∗ 𝑉𝑉å𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒0,07 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡−0,03 ∗

𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑛𝑛𝐵𝐵ö𝑡𝑡𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵å𝐵𝐵𝑡𝑡0,07 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐹𝐹ö𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵0,03 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵0,00 ∗ 𝑡𝑡−0,02∗1 ∗ 𝑡𝑡0,07∗1 ∗

𝑡𝑡0,07∗1  

Den marginella betalningsviljan beskriver hur snabbt prisfunktionen växer med avseende på 

den specifika egenskap som deriveras. Den marginella betalningsviljan är beräknade vid de 

förklarande variablernas medelvärden och presenteras nedan i tabell (8 och 9) för att se 

skillnaden i den marginella betalningsviljan beroendes på när bostadsrätten är såld.  
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Tabell 8. Implicita priser för bostadsrätter sålda i första kvartal 2015, de oberoende 
variablerna beräknas med medelvärden. 

Variabel Medelvärde Partialderivata Implicit Pris 

Antal Rum 2,5 𝑒𝑒 ∗ 0,13 ∗ 𝐴𝐴𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆0,13−1 2 318 kr/kvm 

Kvm 73 𝑒𝑒 ∗ −0,44 ∗ 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑆𝑆−0,44−1 -269 kr/kvm 

Avgift kvm 56 𝑒𝑒 ∗ −0,10 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝑒𝑒𝑝𝑝𝑓𝑓𝐵𝐵𝑒𝑒𝑣𝑣𝑆𝑆−0,10−1 -80 kr/kvm 

Våning 4 𝑒𝑒 ∗ 0,07 ∗ 𝑉𝑉å𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒0,07−1 780 kr/kvm 

Avstånd vatten 164 𝑒𝑒 ∗ −0,03 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡−0,03−1 -8 kr/kvm 

Avstånd förskola 351 𝑒𝑒 ∗ 0,07 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝑛𝑛𝐵𝐵ö𝑡𝑡𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵0,07−1 9 kr/kvm 

Avstånd grönområde 430 𝑒𝑒 ∗ 0,03 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐹𝐹ö𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝐵𝐵𝑙𝑙𝐵𝐵0,03−1 3 kr/kvm 

Avstånd buss  163 𝑒𝑒 ∗ 0,00 ∗ 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵å𝑡𝑡𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵0,00−1 - 
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Tabell 9. Implicita priser för bostadsrätter sålda i andra kvartal 2015 – första kvartalet 2018. 
De oberoende variablerna beräknas med medelvärden. 

Variabel Implicit Pris    

 2015–02 2015–03 2015–04 2016–01 

Antal Rum 2 365 kr/kvm 2 720 kr/kvm 2 784 kr/kvm 2 666 kr/kvm 

Kvm -274 kr/kvm -315 kr/kvm -318 kr/kvm -309 kr/kvm 

Avgift kvm -81 kr/kvm -93 kr/kvm -94 kr/kvm -92 kr/kvm 

Våning 796 kr/kvm 915 kr/kvm 925 kr/kvm 897 kr/kvm 

Avstånd vatten -8 kr/kvm -10 kr/kvm -10 kr/kvm -9 kr/kvm 

Avstånd förskola 9 kr/kvm 10 kr/kvm 11 kr/kvm 10 kr/kvm 

Avstånd grönområde 3 kr/kvm 4 kr/kvm 4 kr/kvm 4 kr/kvm 

Avstånd buss  - - - - 

Variabel Implicit Pris    

 2016–02 2016–03 2016–04 2017–01 

Antal Rum 2 693 kr/kvm 2 860 kr/kvm 2 860 kr/kvm 3 006 kr/kvm 

Kvm -312 kr/kvm -331 kr/kvm -331 kr/kvm -348 kr/kvm 

Avgift kvm -92 kr/kvm -98 kr/kvm -98 kr/kvm -103 kr/kvm 

Våning 906 kr/kvm 962 kr/kvm 962 kr/kvm 1 012 kr/kvm 

Avstånd vatten -9 kr/kvm -10 kr/kvm -10 kr/kvm -11 kr/kvm 

Avstånd förskola 10 kr/kvm 11 kr/kvm 11 kr/kvm 12 kr/kvm 

Avstånd grönområde 4 kr/kvm 4 kr/kvm 4 kr/kvm 4 kr/kvm 

Avstånd buss  - - - - 

Variabel Implicit Pris    

 2017–02 2017–03 2017–04 2018–01 

Antal Rum 3 037 kr/kvm 3 098 kr/kvm 2 947 kr/kvm 2 888 kr/kvm 

Kvm -352 kr/kvm -359 kr/kvm -342 kr/kvm -335 kr/kvm 

Avgift kvm -104 kr/kvm -106 kr/kvm -101 kr/kvm -99 kr/kvm 

Våning 1 022 kr/kvm 1 043 kr/kvm 992 kr/kvm 972 kr/kvm 

Avstånd vatten -11 kr/kvm -11 kr/kvm -10 kr/kvm -10 kr/kvm 

Avstånd förskola 12 kr/kvm 12 kr/kvm 11 kr/kvm 11 kr/kvm 

Avstånd grönområde 4 kr/kvm 4 kr/kvm 4 kr/kvm 4 kr/kvm 

Avstånd buss  - - - - 
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8. Diskussion och slutsats 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor påverkan de lägenhetsspecifika egenskaperna, 

utsikt över vatten, närhet till trafikerad väg och barnvänliga innegårdar har på priset på 

bostadsrätter i Eriksberg. Resultaten från studien visar att största effekten på bostadsrättens 

slutpris per kvadratmeter ges av kvartalsdummyvariablerna. Resultatet innebär att den största 

delen av slutpris på en bostadsrätt speglas av den prisbild som råder på marknaden vid 

tillfället då bostadsrätten säljs. Detta resultat överensstämmer med det som beskrivs i litteratur 

om fastighetsvärdering. Vidare går priset ner lite under sista kvartalet år 2017 och första 

kvartalet år 2018. Detta resultat överensstämmer med offentliga rapporter om 

prisutvecklingen i hela Sverige. Alla kvartal jämförs mot referensvariabeln kvartal ett år 2015. 

Bostadsrättens egenskaper har också effekt på slutpriset och för vissa egenskaper har köparen 

en större betalningsvilja än för andra egenskaper. Analysen ger i enlighet med tidigare studier 

ett negativt samband mellan avgiften och slutpriset på en bostadsrätt. Antal rum ger en positiv 

effekt på kvadratmeterpriset men storleken ger en negativ effekt. Författaren har en misstanke 

om att effekten på priset av storlek varierar beroende på antal rum som finns i bostadsrätten. 

Det ger skäl att i fortsatta studier inkludera en interaktion i prisfunktionen för en bostadsrätt 

mellan antal rum och storleken. 

Av de tre variabler som är i fokus för uppsatsen så har två variabler, ”barnvänlig innergård” 

och ”utsikt över vatten”, en signifikant positiv effekt på slutpriset per kvadratmeter på 

bostadsrätter i Eriksberg. Den tredje variabeln, ”när trafikerad väg”, ger ingen signifikant 

effekt på slutpriset. På en genomsnittlig bostadsrätt med två och ett halvt rum och en storlek 

på 73 kvadratmeter som ligger på fjärde våning ger en barnvänlig innergård en ökad 

betalningsvilja hos köparen med 3 755 kr per kvadratmeter jämfört mot att inte ha en 

barnvänlig innergård. Utsikt över vatten ger en effekt på slutpriset per kvadratmeter på en 

genomsnittlig bostadsrätt med 3 755 kr per kvadratmeter jämfört med att inte ha utsikt över 

vatten. 

Dummyvariabler för avstånd ger en liten effekten på slutpriset per kvadratmeter på en 

bostadsrätt i Eriksberg. Detta resultat är väntat eftersom Eriksberg är ett område där avståndet 

till skolor, grönområden, vatten och lokaltrafik inte är längre än promenadavstånd vart man än 

bor i Eriksberg. 

Uppsatsen har brister framförallt i data hämtat från Booli (2018) och Alla 

bostadsrättsföreningar (2018). Booli missar dels objekt som är sålda innan visning och dels 
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information där försäljningar är knapphändig dokumenterade. Information som till exempel 

månadsavgift eller våning saknades vilket ger ett bortfall som kan påverka resultatet. Data 

från Alla bostadsrättsföreningar ger samma information för samtliga fastigheter som tillhör en 

bostadsrättsförening, vilket inte är helt korrekt. Bostäderna visserligen ligger bredvid varandra 

men avstånden i meter skiljer sig från fastighet till fastighet. Data som är insamlat från egna 

observationer har också brister. Variabeln ”Utsikt” bygger på observationer gjorda vid besök i 

bostadsrätter under visningstillfällen och besök hos bekanta under cirka ett och ett halvt års 

tid. Det är inte möjligt under den tiden att besöka alla bostadsrätter så data kommer från en 

uppskattning och det är inte säkert att variabeln ger en korrekt skattning av effekten på 

slutpriset.  

Datamaterialet kunde från början inte uppfylla antaganden om normalfördelning i de skattade 

slumptermerna. Detta kan leda till felaktiga skattningar av betakoefficienterna i modellen. I 

sökandet efter lösningar visar det sig vara ett vanligt förekommande problem inom forskning. 

Problemet attackeras på olika sätt, genom att plocka bort extremvärden (med goda argument), 

ignorera problemet och behålla extremvärden eller behålla men ta hänsyn till extremvärden. 

Det saknas argument för att plocka bort extremvärden i uppsatsen och extremvärdena ger en 

effekt på resultatet. I uppsatsen skattas olika modeller för att jämföra resultaten och sedan 

bestämma en lösning. Lösningen blir en dummyvariabel som tar hänsyn till effekten av 

extremvärdena.   

Utav studiens resultat kan författaren konstatera att effekten av tiden och den rådande 

prisbilden på marknaden just när bostadsrätten säljs är den viktigaste faktorn för slutpriset på 

en bostadsrätt i området Eriksberg på Hisingen i Göteborg.  
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Bilaga 1 

Korrelationsmatris 

 

Korrelationsmatrix 
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avstånd_buss    -0.0143   0.0277  -0.0788   0.0211  -0.1938   0.2746  -0.0385  -0.1115   1.0000
Avstånd_gr~a    -0.0804   0.0301   0.1511   0.1386  -0.3292  -0.2478   0.9025   1.0000
Avstånd_fö~a    -0.0821   0.0187   0.0274   0.2374  -0.3178  -0.2002   1.0000
Avstånd_gr~e     0.0445   0.0012  -0.2310   0.1593  -0.1233   1.0000
Avstånd_va~n    -0.1393  -0.2548  -0.0462  -0.1210   1.0000
     Våning     0.0684   0.1032  -0.1257   1.0000
  Avgift_kvm    -0.3481  -0.3049   1.0000
         kvm     0.8566   1.0000
   Antal_rum     1.0000
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Bilaga 2 

Spridningsdiagram modell 1 

 

Test för heteroskedasticitet, modell 1 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet 

Ho: Konstant varians 

Variabel: Anpassade värden av Slutpris_kvm 

chi2(1)      =    13.12 

Prob > chi2  =   <0.001 
*Det går att förkasta nollhypotesen 
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Bilaga 3 

Spridningsdiagram för logaritmerad modell utan hänsyn till extremvärden 

 

 

Test för heteroskedasticitet 
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet 

Ho: Konstant varians 

Variabel: Anpassade värden av lnslutpriskvm 

chi2(1)      =     0.23 

Prob > chi2  =   0.6293* 

*Det går inte att förkasta nollhypotesen 
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Bilaga 4 

Resultat regressionsanalys, utan hänsyn till extremvärden 

Lnslutpriskvm Koefficienter Standardfel T P>t 

𝜷𝜷𝟎𝟎 12,32 0,25 49,45 <0,00 

lnAntalrum 0,11 0,03 4,23 <0,00 

lnKvm -0,41 0,03 -13,74 <0,00 

Lnavgiftkvm -0,14 0,03 -4,63 <0,00 

Lnvåning 0,08 0,01 10,79 <0,00 

Lnavståndvatten -0,04 0,01 -5,82 <0,00 

Lnavståndgrönområde 0,07 0,01 6,14 <0,00 

Lnavståndförskola 0,03 0,01 2,36 0,02 

Lnavståndbuss -0,01 0,01 -0,47 0,64* 

Trähus 0,06 0,04 1,71 0,09* 

Totalrenoverat 0,02 0,02 0,92 0,36* 

B -0,01 0,02 -0,37 0,71* 

A 0,00 0,01 -0,29 0,77* 

A+ 0,02 0,05 0,48 0,63* 

A++ 0,09 0,08 1,18 0,24* 

Nära_väg -0,02 0,02 -1,28 0,20* 

Lekplats_innegård 0,06 0,02 2,83 0,01 

Utsikt_vatten 0,07 0,01 5,00 <0,00 

kvartal22015 0,03 0,02 1,28 0,20* 

kvartal32015 0,15 0,03 5,72 <0,00 

kvartal42015 0,16 0,03 6,04 <0,00 

kvartal12016 0,14 0,02 5,82 <0,00 

kvartal22016 0,15 0,02 7,07 <0,00 

kvartal32016 0,21 0,02 8,69 <0,00 

kvartal42016 0,22 0,02 9,20 <0,00 

kvartal12017 0,27 0,02 12,36 <0,00 

kvartal22017 0,27 0,02 12,71 <0,00 

kvartal32017 0,29 0,02 13,27 <0,00 

kvartal42017 0,25 0,02 11,70 <0,00 

kvartal12018 0,23 0,02 10,46 <0,00 

 *Ej signifikant resultat på fem procents signifikansnivå.  
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