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Sammanfattning 

 
Titel: Analys av prispåverkande faktorer på bostadsrättsmarknaden i Uppsala 

 

Nivå: C-uppsats inom fastighetsekonomi 

 

Författare: Mattias Karlsson och Mats Lövgren 

 

Handledare: Bo Söderberg 

 

Datum: Juli 2010 

 

Syfte  

Syftet med studien är att analysera prispåverkande faktorer på bostadsrätter i centrala Uppsala under 

ett år. Särskild vikt läggs vid att analysera hur bostadsrätters månadsavgifter och bostadens 

geografiska läge inom staden påverkar priset. Hypotesen är att månadsavgiften har en negativ inverkan 

på bostadsrättspriset samt att avståndet till stadens centrum även har en negativ effekt på priserna. 

Ytterligare ett antal prispåverkande faktorer beaktas i studien.  

 

Metod  
Denna studie är till största del baserad på data tillhandahållen av Mäklarstatistik, bestående av 

information om bostadsrättsförsäljningar i Uppsala under åren 2008 och 2009. Analysen genomförs 

med traditionell hedonisk teknik. Med hjälp av denna metod är det möjligt att beskriva 

försäljningspriset som en funktion av flera olika prispåverkande faktorer. För att utreda hur 

månadsavgiften påverkade priset på bostadsrätten skattades olika regressionsekvationer. 

Databearbetningen och analyserna har genomförts i dataprogrammet Microsoft Excel.  

 

Resultat och slutsats  
Undersökningen visar att det finns en negativ korrelation mellan månadsavgiften och 

försäljningspriset för bostadsrätter, samt att korrelationen likaså är negativ mellan försäljningspriset 

och avstånden från centrum och Fyrisån.   

 

Förslag till fortsatt forskning  
Räntan på bostadslån är en av de största bidragande faktorerna till den totala boendekostnaden för de 

flesta ägarna av bostadsrätter. I vår studie har vi inte beaktat eventuell variation i räntenivån för 

bostadslån.  Det vore därför intressant att undersöka vilken inverkan räntan har på bostadsmarknaden. 

 

Uppsatsens bidrag  

Denna uppsats har stärkt trovärdigheten för tidigare studier som behandlat ämnet. Den har även gett en 

djupare insikt i hur månadsavgiften påverkar försäljningspriset genom att ta hänsyn till ett ökat antal 

prispåverkande faktorer.  

 

Nyckelord  

Hedonisk metod, regressionsanalys, bostadsrätt, månadsavgift och försäljningspris. 
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Abstract 

 
Title: The way monthly fees effects the price of apartments in Uppsala 

 

Level: C-level in economics 

 

Authors: Mattias Karlsson and Mats Lövgren 

 

Supervisor: Bo Söderberg 

 

Date: July 2010  

 

Aim  
The purpose of this study is to analyze factors that affect the price on tenant-owner apartments in the 

central parts of Uppsala. Special attention is put on analyzing how the monthly fee and the location 

affect the price. The hypotheses are that the monthly fee and the distance to the central part of the city 

have a negative effect on the price. A number of additional price affecting factors was taken in 

consideration during this study.    

 

Method  
This study is mainly based on data supplied to us by Mäklarstatistik. The supplied data consists of 

information about tenant-owner apartment sales in Uppsala during a year under 2008 and 2009. Before 

the Hedonic method was used in order to get the result, we added information, processed it and 

eliminated unwanted data. The Hedonic method makes it possible to describe the selling price as a 

function of several price affective factors. To investigate how the monthly fee affects the selling price, 

several regression equations were conducted. The data supplied to us was processed with the computer 

program Microsoft Excel.  

 

Result and conclusions  
The investigation shows that there is a negative correlation both between the monthly fee and the 

apartments selling price, as well as between the selling price and the distances to the Fyrisån and the 

Stora torget.  

  

Suggestions for future research  
The interest rate on the housing loan is one of the biggest contributing factors in the total monthly cost 

for most household owners. In this study we have not taken in consideration the effect of the present 

interest rate for household loan. Therefore we think it would be interesting to investigate its effects on 

the market.  

 

Contribution of the thesis  
This study has strengthened the credibility of earlier studies. It has also given a deeper insight into 

how the monthly fee affects the price on apartments by using more variables than earlier studies. 

 

Key words  

Hedonic method, regression analysis, tenant-owner flat, monthly fees, and selling price.  
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Introduktion 

När en privatperson köper ett hus eller en bostadsrätt är det ofta en av de största affärerna de genomför 

i sitt liv. Boendekostnaden som följer är den största utgiften många hushåll har och därför finns det ett 

stort intresse från folk i allmänhet att hålla sig uppdaterade gällande priserna på bostadsmarknaden. 

Det är många faktorer som spelar in när folk bestämmer sig och alla har olika preferenser för vad som 

är viktigt för dem. Alla dessa faktorer bestämmer sedan vad marknadspriset är och frågan blir då vilka 

faktorer som har den största prispåverkande effekten.  

Syfte 

Syftet med studien är att analysera prispåverkande faktorer på bostadsrätter i centrala Uppsala under 

ett år. Särskild vikt läggs vid att analysera hur bostadsrätters månadsavgifter och bostadens 

geografiska läge inom staden påverkar priset. Hypotesen är att månadsavgiften har en negativ inverkan 

på bostadsrättspriset samt att avståndet till stadens centrum även har en negativ effekt på priserna.  

Teori 

Tidigare studier  

Utbud och efterfråga är två variabler vilka enligt det mikroekonomiska tankesättet bestämmer vilken 

kvantitet av en vara som produceras vid ett visst pris. Samt vilket pris en vara får när det finns ett visst 

utbud. Om det är många som efterfrågar en vara som finns i begränsad mängd kommer detta att pressa 

upp priset och locka fler producenter till marknaden. Om varan finns i stor mängd samtidigt som det 

finns få köpare sjunker priset. Färre producenter tycker då att det är lönsamt att producera varan vilket 

medför en minskad kvantitet (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Inom mikroteorin används ofta den s k 

hedoniska pristeorin för att förklara priser på heterogena, eller sammansatta, varor såsom t ex bostäder. 

Enligt denna teori förklaras marknadspriset av mängden av olika egenskaper hos varan. Därför 

användes en hedonisk modell för att härleda spekulanternas betalningsvilja till de utvalda variablerna, 

vilka utgör värdegrunden för bostaden. 

Uppsatsen är inspirerad av en tidigare uppsats vid Högskolan i Gävle (Dalnor Lindström och Tjernell, 

2009). I nämnda uppsats studerades månadsavgiftens inverkan på bostadsrätternas försäljningspris. 

Syftet med uppsatsen var även att få en indikation på hur rationellt marknaden fungerar. 

Undersökningen baserades på bostadsrättsförsäljningar i Gävle under år 2008 och tog hänsyn till 

variablerna försäljningspris, månadsavgift, area, avstånd till centrum, ifall värme ingår i avgiften och 

antal rum. Ursprungligen var det tänkt att man även skulle ta hänsyn till vilket våningsplan lägenheten 

befann sig på, men man valde i ett senare skede av undersökningen att inte ta hänsyn till den variabeln 

då undersökningen visade att den inte var prispåverkande. Man använde den hedoniska metoden som 

gör det möjligt att beskriva försäljningspriset som en funktion av ett antal faktorer, vidare har man 

använt sig av regressionsekvationer vilka, utförts i dataprogrammet Microsoft Excel, sedan använde de 

sig av en värderingsformel för att göra en ekonomisk tolkning av resultatet.  

Det finns många andra studier som mer eller mindre har behandlat ämnet om prisbildningen på den 

svenska bostadsmarknaden.  Gavlefors och Roos (1992) behandlade i en rapport vilka faktorer som 

påverkar priset för den enskilda bostadsrätten. Rapporten skrevs på uppdrag av 

bostadsrättsvärderingskommittén i syfte att få fram en modell för värdering av 
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bostadsrättsfastigheter.Hjalmarsson och Hjalmarsson (2009) skrev en avhandling om effektiviteten på 

den svenska bostadsrättsmarknaden gällande försäljningsprisets förhållande till månadsavgiften. Med 

hjälp av en hedonisk regressionsanalys undersökte de hur månadsavgiften, med hänsyn taget till ett 

flertal prispåverkande variabler, påverkade försäljningspriset på 30 000 försäljningar runt om i 

Sverige. Det framkom att det fanns en ineffektivitet på marknaden där den negativa korrelationen 

mellan månadsavgift och försäljningspris befinner sig i obalans. Undersökningen visade att det 

diskonterade värdet av en hyreshöjning på 100kr i genomsnitt sänker priset på en bostadsrätt med 

75kr. 

Gustavsson, Larsson och Sandelin (2006) studerar vilka faktorer som påverkar prissättningen av 

bostadsrätter i Karlstad. Författarna grundade sitt arbete på intervjuer av lokala fastighetsmäklare och i 

arbetet visade det sig att månadsavgiften var en av de viktigaste faktorerna vid prissättningen av 

bostadsrätter. 

Hallberg (2004) genomförde en studie där han förklarade varför bostadsrätter får ett visst 

försäljningspris genom att använda sig av en hedonisk estimeringsmodell. Studien som baserade sig på 

försäljningar av bostadsrätter i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm, visade att månadsavgiften 

var en av de viktigaste prispåverkande faktorerna för bostadsrätten. 

Dennerheim (2006) analyserar vilka faktorer som påverkar priserna på bostadsrätter i Stockholm. 

Undersökningen baserades på ca 7000 försäljningar på Södermalm i Stockholm under åren 2000-2006. 

Undersökningen visade att de prispåverkande faktorerna som valt att undersökas fångade upp drygt 90 

procent av bostädernas prispåverkande attribut. 

 

Ekvationen 

Vi har valt att använda metod och modeller som så långt som möjligt ansluter till vad som används av 

Dalnor Lindström och Tjernell (2009).  Detta gör vi för att få ett jämförbart resultat. Det betyder att 

den hedoniska prissättningsteorin kommer att användas samt att en regressionsanalys ska utföras. 

Denna metod har även använts vid ett flertal tidigare undersökningar vilka behandlat ämnet och som 

Hjalmarsson och Hjalmarsson (2009) säger finns de inga identiska lägenheter utan man får jämföra ett 

antal olika variabler över en längre tid. Vilket gör detta till den bästa metoden för denna typ av 

undersökning. 

Ett pris på en bostadsrätt kan komma från flera möjliga faktorer och även om vi väljer ut flera av dessa 

är de inte säkert att två ”identiska” bostäder tingar samma pris. De kan finnas flera faktorer som vi inte 

känner till eller tagit med i vår ekvation, därmed kommer termen ε in i ekvationen som står för den 

variation av Y som ekvationen inte förklarar (Regressions- och tidsserieanalys, 2009). Den hedoniska 

prismodellen utgår ifrån att vi antar att priset är en funktion av ett antal variabler, som i detta fall kan 

vara både fastighets- eller områdesrelaterade variabler (Prisbildning på bostadsrätter, 2004).  Det vill 

säga att priset på en lägenhet är beroende av de behov som den tillfredsställer. Det är alltså de unika 

attributen som en lägenhet erbjuder som skapar priset för denna. Genom att titta på dessa olika attribut 

(variabler) och jämföra dessa i en multipel regressionsanalys kan vi se hur förklarande dessa siffror är 

gentemot försäljningspriset. En hög förklaringsgrad betyder att det attributet har en stor betydelse för 

priset och att du kan se en påverkan på priset beroende av denna.  

En multipel linjär regressionsekvation har följande strukturella form (Andersson, Jorner och Ågren, 

2009).  
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(1)                            

I ekvation (1) är Y det prognostiserade värdet, det vill säga värdet på bostadsrätten som vi vill räkna 

fram. β0 är det uppskattade värdet för Y där regressionslinjen korsar y-axeln, värdet utan några attribut 

som sedan läggs till. β är regressionskoefficienten för X, den genomsnittliga förändringen hos Y när X 

ändras med en enhet, brukar även nämnas som lutningen på linjen. X är värdet för en oberoende 

variabel och k står för antalet av dessa oberoende variabler. ε är den variation i Y som inte kan 

förklaras av ekvationen, kanske en faktor som inte tagits med i beräkningen. 

Empiri 

Grundmaterialet till denna studie har tillhandahållits av Mäklarstatistik som sammanställer statistik 

från Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling samt Mäklarsamfundet. Den infattar ca 70 % av 

alla försäljningar som handhas av fastighetsmäklare (Mäklarstatistik, 2010). Den informationen som vi 

tagit del av är av samtliga försäljningar från december 2008 till november 2009 i Uppsalakommun och 

innehöll kontraktsdatum, gatuadress, koordinater, pris, månadsavgift, boyta, våning, värme, hiss, rum, 

balkong och byggnadsår. Antalet försäljningar begränsades till 600 stycken på Mäklarstatistik begäran 

och kom presenterade i ett Microsoft Excel dokument.  

Detta grundmaterial kompletterades sedan genom att vi jämförde lägenhetsadresserna för att 

komplettera variablerna hiss samt värme för dem som låg i samma trappuppgång. Byggnadsåret 

kompletterades genom att söka efter fastigheterna i Datschas databas. Efter detta kunde vi komplettera 

15 värden för hiss, 3 värden för värme samt 128 fler byggår i grundmaterialet. 

 

Tre nya variabler lades till, församling, avstånd till Fyrisån och avstånd till Stora torget.  

Församlingarna hämtades från Svenska kyrkans hemsida, som erbjuder sökning på bostadsadresser. Vi 

hittade samtliga bostadsrätter men vissa gav dubbelt svar med fler än en församling, då vi inte vet 

vilken den tillhör valde vi istället att ta bort det objektet. Mätningarna för avstånden gjordes med 

Eniros karttjänst på internet. Vi utgick från koordinaterna till varje lägenhet som fanns med 

grundmaterialet. Fyrisån fick en flytande punkt då det var det närmaste avståndet till ån som mättes 

och för Stora torget användes koordinaten X: 6639114 Y: 1602742. 

Gallringsprocessen redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Antalet observationer som gallrats bort på grund av att värden saknas 

Variabel Antal 

Utanför Uppsala 60 st 

Saknad av månadsavgift 1st 

Saknad av värme uppgift 5 st 

Saknad av Byggår 3 st 

Saknad av Våning 2 st 

Osäker Församling 38 st 

Totalt 109 st 
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Kvar blev 491 objekt som använts för beräkningarna under resterande del av studien. 

Variabler 

Inledningsvis studerades variablerna boarea (kvadratmeter), rum, våningsplan, hiss, byggår, avstånd 

till centrum, avstånd till Fyrisån, värme och församling. Senare kommer flera regressionsekvationer 

utföras för att se vilka variabler som är mest relevanta för studien innan den slutgiltiga regressionen 

utförs. Val av variabler är baserat på tidigare studier samt egna antaganden.  

 

Månadsavgift 

Denna studie koncentrerar sig på att undersöka hur månadsavgiften påverkar priset på en bostadsrätt 

och månadsavgiften ska därför givetvis vara en av variablerna. För att täcka de kostnader en 

bostadsrättsförening har tar styrelsen oftast ut en årsavgift av sina medlemmar (ägarna av 

bostadsrätterna). Avgiften betalas vanligtvis per månad eller kvartal och styrelsen bestämmer 

årsavgiftens storlek enligt de principer som framgår av stadgarna. (Lundén, Svensson, 2005) Eftersom 

en hög månadsavgift ökar de totala boendekostnaderna för en eventuell spekulant förutsätter vi att den 

har en negativ inverkan på priset och vice versa. 

 

Boytan 

Storleken på lägenheten (som vi utrycker i antal kvadratmeter) har en direkt inverkan på priset. Desto 

mer boyta man får desto mer är man villig att betala. I tätbebyggelse verkar dessutom 

kvadratmeterpriset bli högre desto mindre en lägenhet är. Vilket är logiskt om man tar hänsyn till 

utbud och efterfråga. Även om kvadratmeterpriset är högre så är fortfarande försäljningspriset för hela 

bostaden lägre än för en betydligt större lägenhet. Desto lägre priset är desto fler har råd att bjuda och 

pressa upp kvadratmeterpriset. (Åberg, 1991 samt Gavlefors, Roos, 1992)  

 

Avstånd till Fyrisån 

Vi har antagit att närheten till Fyrisån har en positiv inverkan på priset för stadens bostadsrätter 

eftersom närheten till vatten anses vara charmigt bland folk i allmänhet. Därför har vi med hjälp av 

sökmotorn Eniro mätt det kortaste avståndet för varje lägenhet till Fyrisån. Eftersom Fyrisån slingrar 

sig igenom Uppsala har vi blivit tvungna att mäta avståndet från olika punkter på Fyrisån för samtliga 

bostadsrätter. 

 

Avstånd till centrum 

Det kan knappast undgått någon att det är stora prisskillnader på bostäder i tätorter och på 

landsbygden. Närheten till kommunikationer, arbete, butiker och andra serviceinrättningar är troligtvis 

en av de viktigaste variablerna för att bedöma priset på en bostad. Därför har vi via sökmotorn Eniro 

räknat ut samtliga bostäders avstånd till Stora torget (Stora Fyris). Torget är placerat centralt i mitten 

av Uppsala med koordinaterna X: 6639114 Y: 1602742. 

 

Värme 

Om värmen inte ingår i avgiften så blir det ytterligare en kostnad som spekulanterna måste räkna med. 

Utöver att det är en faktisk kostnad kan en del spekulanter även uppleva det som jobbigt att 

regelbundet ha en kostnad som i förväg inte säkert går att bestämma. 
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Rum 

Antalet rum gör att funktionen för en bostad ökar. Därför måste antalet rum finnas med som en 

prispåverkande faktor (Åberg, 1991 samt Gavlefors, Roos, 1992).  

 

Våningsplan 

I tätbebyggelse har våningsplanet en stor betydelse för priset på en bostadsrätt. Om en lägenhet 

befinner sig på det första våningsplanet kan detta påverka försäljningspriset väldigt negativt då den 

boende drabbas av insyn från förbipasserade. Detta tenderar även att skapa en otrygghetskänsla bland 

många människor. Vidare så störs man mer av trafik och oväsen från gatan om man befinner sig långt 

ner i fastigheten. I motsatts till detta så får man en bättre utsikt desto högre upp man befinner sig i 

fastigheten. Lägenheten blir även ljusare av sitt höga läge då det inte finns lika mycket som skymmer 

solen.  

 

Att våningsplanet påverkar priset ser man även på mäklarnas annonser då de gärna framhåller 

lägenhetens höga läge i fastigheten eller försöker förmildra det faktum att bostaden befinner sig på 

bottenplanet. Vi har märkt att många mäklaren i sina bostadsannonser (trots att lägenheten befinner sig 

på bottenvåningen) skriver att lägenheten befinner sig på våning ett. De syftar då ofta på att lägenheten 

befinner sig på fastighetens första våningsplan och på så sätt låter det inte lika illa i annonsen. Vi vill 

påpeka att detta är felaktigt då våning ett i bostadsrättsföreningarnas lägenhetsregister nästan 

uteslutande är en trappa upp.  

 

Våningsplanen har vi delat upp i två lägen, den nedre delen av fastigheten våning ”noll” till två, samt 

den högre delen våning tre till sex. Detta för att få mer signifikanta resultat för denna variabel så att vi 

kunde behålla den. 

 

Byggår 

Årtalet en fastighet uppfördes kan ha en stor påverkan av värdet för bostadsrätten. De olika 

utformningarna av byggnadernas fasader är av stort intresse för vissa bostadsköpare, då man oftast 

föredrar en äldre charm framför de mer detaljlösa och släta fasaderna som producerades i stor skala 

under 60- och 70-talet. Eftersom man har haft väldigt tidstypiska byggstilar i Sverige går det via 

byggåret att dela in husen i olika arkitektoniska inriktningar. Även om reparationer och 

ombyggnationer kan ha påverkat byggnadernas utseende bör vi kunna se i vår undersökning att 

byggåret är en klart prispåverkande faktor.  

 

Byggnader från 1880-talet har fasader som är symmetriskt uppbyggda med lika stora avstånd mellan 

fönstren.  Vidare är fasaden rikt utsmyckad och det är vanligt med pilastrar. De två nedersta 

våningarna har som regel en sten imiterad indelning. På 1890-talet var det vanligt med torn och 

kraftigt markerade hörnhus, samt spetsiga gavelrösten som bryter takfoten. Fasaderna var i tegel, 

natursten eller puts och fönstersättningen är varierande och ansluter till byggnadens planlösning. 

Under 1900-talets början slog Jugendstilen igenom. Fastigheterna fick rundade burspråk vilka ofta 

bryter takfoten och fasaderna är putsade och har ornament med växtmotiv. På 1910-talet blev 

nationalromantiken populär. Fönstren tar nu upp mindre yta på fasaderna och taken är höga och branta. 

Fasaderna består oftast av tegel med omsorgsfullt murade detaljer och sockeln består av råhuggen 

granit. På 1920-talet går vi in i klassicismen (även kallad tjugotalsklassicismen). Vi börjar nu få 

putsade fasader smyckade med sparsam dekor som har motiv från klassisk arkitektur. Socklar med 

sten imiterad karaktär.  Ofta med välvda portaler som leder in till den gemensamma gården (Björk, 

Kallstenius, Reppen, 2002). Byggnader från dessa tidsåldrar anser vi ha en arkitektonisk värdehöjande 

charm. 
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På 1950-talet började man bygga lamell- och punkthus i tegel, ofta utanför stadskärnorna. Husen 

byggs inte längre i slutna kvarter utan i raka friliggande längor och från 50-talet är husen som regel 

byggda runt större gårdar. Vi ser rena fasader i tegel eller puts, oftast utan dekoration. På 1960-1980-

talet bygger man lamell- och punkthus i betong med släta fasader. Under 50- och 60-talet byggdes en 

stor mängd punkthus med nio våningar och mer runt om i landet och under 70-talet började man 

återigen bygga lägre punkthus. Under 80-talet kom en motreaktion mot de stora stereotypa områdena i 

städernas utkanter och man började bygga mer varierat och med olika fasadmaterial. Byggandet 

började även anpassades även mer efter äldre bebyggelse och burspråk blev vanligare (Björk, 

Kallstenius, Reppen, 2002). Trots att man under 80-talet försökte att anpassa arkitekturen mer så är 

den fortfarande torftig i jämförelse med den äldre bebyggelsen. Denna tidsålder anser vi ha en tråkig 

och livlös arkitektur som vi tror kommer att påverka priset negativt.  

 

1990-2000-talet är en tid där många tidigare stilepoker upprepas. Mycket av inspirationen hämtades 

från funktionalismen. Ljusa lägenheter med generösa balkonger blir vanligare och man bygger ofta 

stora fönsterpartier med låg bröstfattning (Björk, Kallstenius, Reppen, 2002). Nyproduktioner från 

denna tid är ofta förknippade med hög standard vilket bör påverka priset positivt.  

 

Vi har delat in bostadsrätterna i tre olika tidsåldrar: byggt före 1945, byggt mellan 1946 och 1990 samt 

byggt efter 1991. Genom att använda oss av så kallade dummy variabler tror vi att vi kommer få ett 

resultat som visar ålderns inverkan på priset. 

 

Församling 

Olika delar av storstäder har ofta ett rykte bland de lokalt boende om att vara ett bra eller dåligt 

område att bo i. Ett visst område kan vara förknippat med sociala problem kontra ett boende i en 

annan del av staden kan medföra en viss social status. För att ta hänsyn till detta i vår undersökning 

har vi valt att dela upp Uppsala efter församlingar. 

 

Hiss 

För en lägenhet som befinner sig på bottenvåningen bör avsaknaden av hiss inte vara prispåverkande. 

Men desto högre upp i fastigheten lägenheten befinner sig desto mer negativt bör avsaknaden av hiss 

anses vara för spekulanterna. Vidare kan det tänkas att hissen påverkar priset mer för en stor lägenhet 

som befinner sig högt upp i en fastighet än en liten lägenhet på samma våningsplan. En större lägenhet 

med flera rum lämpar sig bättre för familjer, vilka är mer beroende av hiss än yngre och ensamstående. 

En liten lägenhet med ett rum är mer lämpad som övernattningslägenhet eller som 

övernattningsbostad. Vi har dock i denna undersökning valt att avgränsa oss till att endast ta hänsyn 

till ifall hiss finns eller ej. 

 

Balkong 

Även om ytan för en balkong inte kan räknas som boarea så är det fortfarande ett utrymme vilket är 

privat och endast kan nyttjas av lägenhetsinnehavaren. Extra yta samt möjligheten att kunna gå ut på 

en svalkande balkong under sommaren är något som måste ha en positiv inverkan på priset. 
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Tabell 2. Beskrivande statistik 

 
Tecken 

 
Variabel 

 
Min 

 
Max 

 
Medel 

Antal när 
Dummy uppfyllt 

Totalt 
Antal 

X1 Årsavgift 9 264 102 948 39 614  491 
X2 Boyta 15 176 66  491 
X3 Avstånd Fyrisån 12 3 715 1 122  491 
X4 Avstånd Stora torget 248 4 132 1 522  491 
X5 Värme 0 1  282 491 
X6 Rum 1 6 2,4  491 
 Våning 0-2 0 1  293 491 

X7 Våning 3-6 0 1  198 491 
X8 Hiss 0 1  177 491 
X9 Balkong 0 1  87 491 
V0 Byggår -1945 0 1  145 491 
V1 Byggår 1946-1990 0 1  251 491 
V2 Byggår 1991- 0 1  95 491 
Z0 Gamla Uppsala 0 1  61 491 
Z1 Helga trefaldighets  0 1  59 491 
Z2 Uppsala domkyrka 0 1  281 491 
Z3 Vaksala 0 1  90 491 

Regressionsekvationer 

För att utföra regressionsekvationerna användes Microsoft Excel. Där gjordes ett flertal olika 

körningar tills vi fann vår slutgiltiga variant. Det är endast den slutgiltiga versionen av ekvationen där 

vi har tagit bort variablerna hiss och balkong som kommer att visas (se kommentar nedanför). Då vi 

vill ha resultatet i linjär form, har vi valt att använda en modell som är linjär i logaritmerna av alla 

variabler utom dummyvariablerna, ekvation 2. 

(2)                                                               
                                 

 

Variablerna hiss och balkong togs bort då t-kvoterna blev väldigt låga i dessa fall. Samtidigt som 

variablerna visade negativa värden. Detta skulle betyda att hiss och balkong skulle göra lägenheten 

mindre attraktivt, denna kombination ledde till att vi inte ansåg att dessa siffror var signifikanta eller 

rättvisande för denna studie.  

Värt att notera som inte ses i denna slutgiltiga redovisning är att när sista variabeln med församlingar 

lades till skiftades lägesmåtten Fyrisån och Stora torget. Innan denna variabel var Stora torget av större 

betydelse än Fyrisån, vilket blev tvärtom när församlingar hade lagts till.  

Att årsavgiften, Fyrisån samt Stora torget är i negativ relation till priset stämmer överens med 

förväntat resultat då högre värden här troligtvis minskar priset. 

Att byggåren 1946-1990 är negativt, ska ses i jämförelse med att vara byggt innan eller efter. Det är 

med andra ord mer attraktivt med modernare hus eller äldre hus. Likaså ska våningsvariabeln våning 

3-6 jämföras med att bo på lägre våningsplan i fastigheten, det anses då mer attraktivt att bo högre 

upp. Församlingarna jämförs med att bo i Gamla Uppsalas församling som då anses vara minst 

attraktivt och Uppsala Domkyrkoförsamlings anses vara attraktivast.  
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Denna analys har fått ett R
2
 värde på 0,79 det vill säga att dessa variabler förklarar 79 procent av 

bostadspriset.  

Tabell 3. Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,890410306 

R-kvadrat 0,792830513 

Justerad R-kvadrat 0,787629606 

Standardfel 0,188169104 

Observationer 491 

 

Tecken  Variabel Koefficienter T- kvot  
β0 Konstant 16,2901 35,68 

 

 

X1 Årsavgift -0,5120 -9,92  
X2 Boyta 0,9174 14,56  
X3 Avstånd Fyrisån -0,0833 -5,67  
X4 Avstånd Stora torget -0,0681 -2,21  
X5 Värme 0,0364 2,09  
X6 Rum 0,2365 5,81  
X7 Våning 3-6 0,0346 1,90 * 
V1 Byggår 1946-1990 -0,0645 -2,73 ** 
V2 Byggår 1991- 0,1145 3,70 ** 
Z1 Helga trefaldighetsförsamling 0,0916 2,56 *** 
Z2 Uppsala Domkyrkoförsamling 0,2184 6,00 *** 
Z3 Vaksalaförsamling 0,0607 1,76 *** 

* jämfört med bottenvåningar 0-2  

** jämfört med 1945 och tidigare 

*** jämfört med Gamla Uppsala församling 

En ekonomisk värdering 

För att göra en ekonomisk tolkning av årsavgiftens påverkan på priset skapade Ulrica Dalnor 

Lindström och Carin Tjernell en värderingsformel utifrån den matematiska modellen       . Där 

K är en konstant och X en faktor som beror av koefficienten β.(Dalnor Lindström, Tjernell (2009)  

Genom att utgå från snittlägenheten från de objekt vi har använt i studien och använda oss av de 

koefficienter vi fick i Tabell 3. Alla variabler utom årsavgiften bildar således konstanten i 

värderingsformeln då den ända variabeln vi nu ska ändra är årsavgiften. Dessa kommer att baseras på 

snittlägenhetens värden för variablerna som redovisas i Tabell 4. 
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Tabell 4. Snittlägenhet 

 

Tecken Variabel Värde 
X1 Årsavgift 39614 
X2 Boyta 66 
X3 Avstånd Fyrisån 1122 
X4 Avstånd Stora torget 1522 
X5 Värme 1 
X6 Rum 2,4 
X7 Våning 3-6 0 
Y1 Byggår 1946-1990 1 
Y2 Byggår 1991- 0 
Z1 Helga trefaldighets  0 
Z2 Uppsala domkyrka 1 
Z3 Vaksala 0 

 

Genom att ta ut exponenten i båda leden kan vi skriva om regressionsekvationen och plocka ut 

årsavgiften blir ekvationen som nedan. 

(3)                                                                                            
    

Förenklas sedan ekvation 3 och värdena för snittlägenheten förs in blir resultatet som i ekvation 4, 

förenklat blir ekvationen        i ekvation 5. 

(4)                                                                                                 

              

Förenklat blir det 

(5)                            

Priset för snittlägenheten hamnar då på 1 067 129 kr (ekvation 5), görs samma sak, men hyran justeras 

upp och ner får man resultat enligt tabellen nedan.  

Gör vi då samma sak igen men med en deriverad variant av formel 3 ovan så får vi istället för ett pris 

för lägenheten ett marginalpris (ekvation 6).  

(6)                                                                                                  
   

Sätter vi in värdena för snittlägenheten ser de ut som följande (ekvation 7). 

(7)          
                                                        

                                                     

Marginalpriset för snittlägenheten blir -13,7 (ekvation 7). Sedan ändrar vi årshyran för att se hur detta 

påverkar marginalpriset för de fiktiva lägenheterna. Resultatet för detta hittar vi i tabell 5 nedan. För 

att kunna utrycka marginalpriset i procent kan vi invertera marginalpriset vilket redovisas till höger 

om marginalpriset.   
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Tabell 5. Årsavgiftens påverkan på försäljningspriset 

Årsavgift Pris Marginalpris Avkastningsprocent  
39 614 1 067 129 -13,7 7,28 % * 

     

6 000 2 794 233 -237,5 0,42 %  

12 000 1 962 173 -83,4 1,20 %  

18 000 1 595 625 -45,2 2,21 %  

24 000 1 377 882 -29,3 3,42 %  

30 000 1 229 668 -20,9 4,78 %  

36 000 1 120 484 -15,9 6,30 %  

42 000 1 035 768 -12,6 7,95 %  

48 000 967 580 -10,3 09,73 %  

54 000 911 169 -8,6 11,62 %  

60 000 863 501 -7,3 13,62 %  

66 000 822 531 -6,4 15,73 %  

72 000 786 829 -5,6 17,94 %  

78 000 755 356 -4,9 20,25 %  

84 000 727 340 -4,4 22,64 %  

90 000 702 192 -4,0 25,13 %  

96 000 679 456 -3,6 27,70 %  

102 000 658 770 -3,3 30,36 %  

108 000 639 843 -3,0 33,10 %  

114 000 622 441 -2,8 35,91 %  

120 000 606 369 -2,6 38,80 %  

* Snittlägenheten 

Det första man ser är, vilket även visat sig tidigare i studien, är att ju högre årsavgift desto lägre pris. 

Precis som Dalnor Lindström, Tjernell (2009) kunde konstatera i deras studie är det mest 

intressanta marginalpriset, de ökar successivt varefter årsavgiften sjunker och tvärtom när de stiger. 

Detta antyder att köpare och spekulanter är villiga att betala mer för en låg årsavgift än vad den 

rimligtvis borde vara värd. De betalar enligt detta för mycket pengar för att få en låg årsavgift. De 

årsavgifter som visar en hög respektive låg årsavgift får lite väl tilltagna siffror då effekten blir stor, 

men dessa teoretiska årsavgifter kan ses som väl extrema för snittlägenheten och antagligen inte finns 

på marknaden.  

Det vi anser är att marginalpriset borde följa en mer rak linje där köparna och spekulanterna ser 

årsavgiften som en del av den totala månadskostnaden, vilken vore mer rationellt. Med avvikelser för 

det faktiska fallen då en lägre årsavgift avspeglar en annan nytta med lägenheten, till exempel en 

väldigt välskött förening kontra då en hög avgift kan spegla en illa skött förening. 
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Figur 1. Grafisk beskrivning av årsavgiftens påverkan på försäljningspriset 

 

Genom denna graf kan vi lättare se hur priset sticker iväg samt planar ut när årsavgiften är låg 

respektive hög. Denna borde i vår mening vara rakare, men visar att köpare och spekulanter värderar 

låg årsavgift mer än vad de borde och således borde göra en dålig affär, om inte mönstret upprepade 

sig. 

Diskussion 

Som väntat har undersökningen i likhet med tidigare studier visat att marknadspriset för bostadsrätter i 

hög grad påverkas av lägenhetens månadsavgift. Även att byggåret skulle ha en markant prispåverkan 

var väntat. Det som mest ökade värdet på lägenheterna var det faktum att de låg i nya och moderna 

fastigheter byggda från år 1991 och senare. Att lägenheterna låg i fastigheter byggda innan år 1946 

hade även en värde ökande effekt. Det förvånar nog ingen att det påverkade priset negativt ifall 

fastigheten var byggd mellan åren 1946 och 1990. Undersökningen gav även några oväntade resultat. 

Den variabeln som till störst del förklarade priset var boyta följt av månadsavgift, församling, antal 

rum och avståndet till Fyrisån. Det var förväntat att avståndet till Stora torget i Uppsala (Stora Fyris) 

skulle ha en större inverkan på priset än avståndet till Fyrisån. Dock efter att ha utfört flera 

regressionsanalyser stod det klart att avståndet till Fyrisån var mer attraktivt för spekulanterna. Det 

kan vara så att attraktionen med att bo nära Stora torget tas upp av flera variabler, vilket gett ett 

resultat där avståndet till Fyrisån är mer prispåverkande. Resultat kan också bero på att det finns flera 

stora torg runtom i Uppsala till exempel Vaksala torg och S:t Eriks torg, vilka minskar Stora torgets 

betydelse. Resultatet kan även bero på att betydelsen av närhet till Fyrisån för Uppsalaborna varit 

underskattad. Charmen verkar ibland vara mer betydelsefull än ett centralt läge.  

Undersökningen visade även att ett centralt läge inte behöver vara det ”bästa” läget. Vilken församling 

man bor i är mer prispåverkande än själva avståndet till Stora torget. Detta kan bero på att avståndet 

till Stora torget och församlingar konkurrerar om samma prisförändrande faktor. Att församling har 

lite mer signifikanta siffror kan tolkas som att avståndet till Stora torget har betydelse, men att det är 

viktigare att bo inom rätt område. 
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Undersökningen gav även negativa värden på innehav av hiss och balkong. Självklart kan inte 

innehavet av balkong eller hiss sänka värdet på en bostadsrätt och därför exkluderades dessa variabler, 

så att de inte skulle bidra till ett missvisande resultat. Detta resultat kan bero på att värdet av att inneha 

en balkong eller hiss redan tagits upp av variabeln våningsplan. Det kan också vara så att det inte har 

funnits tillräckligt många observationer för att kunna få ett rättvist resultat på alla de variabler som 

man ville använda från början.  

Till skillnad från Dalnor Lindström, Tjernell (2009)  gav variabeln våningsplan betydande T-kvots 

värden. Denna uppsats kom med andra ord fram till att vilket våningsplan en bostadsrätt befinner sig 

på har en betydande inverkan på priset. Det kan bero på att denna uppsats jämförde de lägre 

våningsplanen med våningsplan 3-6. Medan man använde sig av enskilda våningsplan i den tidigare 

undersökningen, det kan även bero på skillnader mellan städerna. Uppsala är en större stad än Gävle 

och har flera byggnader med många våningsplan, vilket gör att de lägre våningsplanen blir mörkare. 

Att Uppsala har ett större antal boende kan även medföra en större känsla av osäkerhet för de som bor 

på bottenvåningen.  

Att bostadsrätten blir dyrare när lägenheten har en lägre hyra är något som kan vara svårt att förklara, 

det kan vara så enkelt att det ser så mycket bättre och billigare ut med en lägre avgift att spekulanterna 

tenderar att övervärdera den aktuella bostadsrätten. Eftersom årsavgiftens korrelation till priset inte är 

rak ger detta möjligheter att påverka bostadens pris. Detta tordes kunna utnyttjas speciellt vid 

ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, då den nybildade föreningen på ett relativt valfritt sätt 

kan välja årsavgift genom att reglera belåningsgraderna. Eftersom det är samma summa pengar som 

lånas bör inte den totala räntekostnaden för medlemmarna påverkas nämnvärt, oavsett om det är 

föreningen eller medlemmarna som tar lånet. Däremot ställer det större krav på medlemmarna att 

kunna få högre lån. Alla medlemmar borde dock ha samma mål att kunna försöka skapa ett högre 

värde på sina andelar. Vidare så finns det möjligheter för medlemmar i redan existerande 

bostadsrättsföreningar att göra kapitalinsatser för att sänka föreningens belåningsgrad och därigenom 

även sänka månadsavgiften. Detta skulle troligtvis enligt vår undersökning öka värdet på bostadsrätten 

med än mer än vad de lägger i insatts, (dessutom så är även kapitalinsatsen avdragsgill vid försäljning 

av bostadsrätten enligt IL 46:7§) 

Man ser även att mindre lägenheter generellt kostar mer per kvadratmeter och att kvadratmeterpriset 

sjunker desto större bostadsrätten blir. Detta kan bero på att det finns fler spekulanter på mindre 

lägenheter vilket i sin tur driver upp priset. Samt som Hjalmarsson och Hjalmarsson (2009) tar upp i 

sin artikel att fattiga och nya köpare kan bli begränsade av att de inte får lån vilket gör att de blir 

konkurrenter till billigare mindre bostadsrätter även om de hellre vill investera i större bostadsrätter. 

I förhållande till Dalnor Lindström, Tjernell (2009) fick denna undersökning en högre förklaringsgrad, 

förklaringsgraden blev 78 % i jämförelse med deras 58 %. Detta tordes bero på att vi nu har använt 

fler variabler. 

Slutsats 

I likhet med tidigare undersökningar har månadsavgiften en korrelation till försäljningspriset som visar 

sig vara negativ. En högre månadsavgift sänker värdet på bostadsrätten och vice versa. Det har även 

visat sig att en låg månadsavgift är så attraktiv för spekulanterna att de är villiga betala ett pris vilket 

ger dem en boendekostnad som är högre än vid köp av en likvärdig lägenhet med högre månadsavgift. 

Detta är något som borde utnyttjas vid framförallt ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. 
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Dalnor Lindström, Tjernell (2009) antog att resultatet skulle bli det samma ifall en likvärdig 

undersökning genomförs i en annan stad. Genom att resultatet kan upprepas i denna undersökning 

bevisar det att antagandet om att månadsavgiften påverkar priset stämmer. 
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