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Sammanfattning 
 
Titel: En analys av variabler som påverkar bostadsrättspriser i 

Stockholms kommun 
Författare:   Sofie Eklund 
Institution:   Institutionen för Matematisk Statistik 
Handledare:   Gunnar Englund 
 
Denna studie har till syfte att undersöka hur betalningsviljan har ändrats med tiden för 
olika prognostiska faktorer på bostadsrätter. Resultatet kan användas för att förutspå 
prisutvecklingen på bostadsrätter som exempelvis kan användas som underlag för att 
skapa ett rättvist premiepris på försäkringar för prisfall på bostadsmarknaden. 
 
Undersökningen gjordes på 118 718 antal sålda lägenheter mellan år 2005 och 2013 i 
Stockholms kommun. Ett antal relevanta attribut och dess prognostiska faktorer på 
bostadspriset undersöktes med multipel regression. En regression gjordes per år 
varefter de prognostiska faktorerna analyserades och jämfördes.  
 
Resultatet av studien visar att betalningsviljan av boarea och avgift har minskat 
mellan år 2005 och 2013. För boarea minskar betalningsvilja med ökat antal rum 
vilket skulle kunna vara en effekt av bolånetakets införande. Bland de mest attraktiva 
bostadsområdena har Djurgården gått om Östermalm medan Rinkeby och Spånga 
toppar listan över de minst attraktiva bostadsområdena under majoriteten av de 
undersökta åren. 
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Abstract 
 
Title: An analysis of variables which affect the prices of 

condominiums in Stockholms commune 
Author:   Sofie Eklund 
Institute:   The Institute of Mathematical Statistics 
Mentor:   Gunnar Englund 
 
This study aims to investigate how the willingness to pay (WTP) has changed over 
time for various prognostic factors in condominiums. The result can be used to predict 
price trends in condominiums, which can be used as a foundation for creating a fair 
premium price on insurance for major price fall at the housing market. 
 
The study was conducted on 118 718 number of sold units, between 2005 and 2013 in 
Stockholm. A number of relevant attributes and its’ prognostic factors in housing 
prices was examined by multiple regression. For each year the same regression was 
executed and the prognostic factors were analyzed and compared. 
 
The results of the study show that the WTP for area and fee has decreased between 
2005 and 2013. For area, the WTP decreases with an increased number of rooms, 
which could be an effect of the mortgage restrictions introduced in 2010. As the most 
attractive neighborhoods Djurgården has surpassed Östermalm while Rinkeby and 
Spånga are on top the list as the least attractive residential areas during the majority of 
the examined years. 
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Förord 
Denna studie är en kandidatexamensuppsats i Teknisk Fysik på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes inom 
Institutionen för Matematisk Statistik. Jag vill rikta ett stort och genuint tack till Lars-
Erik Ericson, VD på Valueguard, för det material som gjort denna studie möjlig. Jag 
vill även tacka för den ovärderliga rådgivning och uppmuntran du bidragit med. Jag 
vill också rikta min tacksamhet mot min handledare, Universitetslektor Gunnar 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Bostadspriser är ett flitigt diskuterat ämne, inte minst i Stockholm där priserna aldrig 
tycks sjunka (se Figur 1 i appendix). Rubriker som ”Här har bostadspriserna ökat 
mest”, ”Rekorddyrt att köpa bostad i Stockholm” och ”Därför kommer 
bostadspriserna att fortsätta öka” är frekvent förekommande i svenska dagstidningar. 
Allt fler ser detta som rekommendationer att investera i en bostadsrätt och för de 
flesta av oss innebär det stora lån hos banken. Med de stegrande bostadspriserna 
kommer även de varnande nyhetsrubrikerna: ”Experter varnar för svensk 
bostadsbubbla” och ”Nio tecken på en ny bostadsbubbla”. En bostadsbubbla skulle 
innebära stora problem för samhällsekonomin i stort men också för det enskilda 
hushållet. En fallande bostadsmarknad skulle medföra att många svenskars lån 
överstiger värdet på deras bostad. År 2010 infördes ett bolånetak som innebär att en 
bostad inte får belånas över 85 % av marknadsvärdet. Den nya regeln gör det svårare 
att finansiera boendet och effekter av detta bör synas på bostadsmarknaden. Det finns 
således många skäl att analysera vad det är som driver bostadspriser och hur dessa 
varierar med tiden. 
 
Priset på en bostadsrätt kan påverkas av ett flertal oberoende faktorer som exempelvis 
bostadsområde, boarea och månatlig hyra. Genom att analysera dessa variablers 
betydelse på slutpriset går det exempelvis att prediktera framtida risker i 
värdeminskning på bostadsrätter. 
 
Många tidigare studier har gjorts på ämnet. Bland annat har studier gjorts på 
prediktion av slutpriser på olika områden och vilken betydelse avstånd från centrum 
har på slutpriser etc. I dessa studier är det vanligt förekommande att tillämpa 
regressionsanalys i vilken en eller flera prognostiska faktorer används. Dessa faktorer 
inverkar tillsammans på bostadsrättens slutpris. Fokus riktas dock ofta mot andra 
aspekter än de prognostiska faktorernas inverkan över tid på slutpriset. Inverkan kan 
även förklaras som betalningsvilja och kommer att undersökas djupare i denna studie. 

1.2 Mål och Syfte 
Målet med denna studie är att genom en multipel regressionsanalys undersöka hur 
relevanta variabler inverkar på slutpriset på bostadsrätter i Stockholms kommun. 
Syftet är att finna variabler som inverkar på priset och analysera hur dessa påverkas 
med tiden. Den här studien avser att besvara följande frågor: 
 

• Vilka faktorer kan förklara slutpriset på en bostadsrätt mellan år 2005 och 
2013? 

• Har någon av dessa faktorer fått en ökad respektive minskad inverkan på 
slutpriset mellan år 2005 och 2013? 

• Går det att se att inverkan på slutpriset av boarean minskar med ökat antal rum 
som en möjlig följd av bolånetaket? 
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2 Metod 

2.1 Regression 
Regressionsmodeller används ofta för prediktion eller för att ge en tolkning som 
möjliggör hypotestestning genom att betrakta minst en prognostisk faktors påverkan 
hos en beroende variabel, en så kallad responsvariabel. Studien behandlar uteslutande 
multipel regression som tillämpar minsta kvadrat-metoden. [1] 
 

2.1.1 Multipel linjär regression 
Inom statistisk matematik används multipel linjär regression för att avgöra om det 
finns ett samband mellan en responsvariabel (𝑦)  och flera prognostiska faktorer 
(𝑥!,… , 𝑥!). De prognostiska faktorerna benämns även kovariat. 

 
Sambandet approximeras enligt följande modell: 

 
  𝑦! = 𝛽! + 𝛽!𝑥!! +⋯+ 𝛽!𝑥!" + 𝑒!        ,  i  = 1,… ,𝑁    (1) 
 
Här är 𝑒! en oberoende och normalfördelad stokastisk variabel 
∼  N 0,𝜎! , som  beskriver  skillnaden mellan det observerade och det förväntade y-
värdet för en observation, även kallad försöksfelet. 𝛽! är okända parametrar som 
uppskattas från given data. 𝛽! kallas interceptet och är det värdet där funktionen 
korsar y-axeln. [2] 
 
Modellen kan med fördel omvandlas på matrisform med följande formulering: 
 

    𝒀 = 𝜷𝑿+ 𝝐      (2) 
 

där 𝒀 =
𝑦!
𝑦!
⋮
𝑦!

 ,   𝛽 =   

𝛽!
𝛽!
⋮
𝛽!

 ,       𝑿 =   
1
1
1

𝑥!! ⋯ 𝑥!!
⋮ ⋱ ⋮
𝑥!! ⋯ 𝑥!"

 ,     𝜖 =   

𝑒!
𝑒!
⋮
𝑒!

   (3) 

 

2.1.2 Minstakvadratmetoden 
Minstakvadratmetoden (MK-metoden) är en statistisk metod som används för att 
anpassa funktionssamband till data och är vanligt förekommande i regressions-
beräkningar. Metoden går ut på att minimera felet i en funktion som anpassas utifrån 
ett antal observerade värden. Varje värde har en avvikelse ifrån en skattad linje som 
kallas residual och betecknas: 

 
𝝐 = 𝒀− 𝜷𝑿     (4) 

 
Principen för MK-metoden är att minimera summan av kvadraten på de observerade 
värdenas residualer och därmed åstadkomma den bäst skattade regressionslinjen. 
Metoden används med fördel då funktionens fördelningstyp är okänd. [2] 
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2.1.3 MK-skattning av 𝜷 
Inför matrisen 𝑆 = 𝑋!𝑋 som motsvarar 𝑥! − 𝑥 !. 
Minstakvadratmetoden tillämpas genom att söka de skattade värdena 𝛽 av 𝛽: 
 

𝜷 = 𝑺!𝟏𝑿𝑻𝒀      (5) 
 
Där med ges den väntevärdesriktiga skattningen av de observerade värdenas varianser 
av: 
 

  𝜎! = !
!!!!!

𝑌! − 𝛽! − 𝜷 𝑥!" − 𝑥!!
!!!

!
  !

!!!    (6) 
 
där 𝛽!,𝜷 och 𝜎 är statistiskt oberoende av varandra. [2] 
 

2.2 Förklaringsgrad, 𝑹𝟐 
Förklaringsgraden betecknas 𝑅! och indikerar hur bra regressionslinjen matchar data, 
d.v.s. hur variansen i responsvariabeln y förklaras av de prognostiska faktorerna x. Då 
det föreligger en perfekt matchning antar 𝑅! -värdet ett, annars noll. 
Förklaringsgraden hos en modell definieras som: 
 
    𝑅! = 1− !"# !"#$%&'(

!"#(!"!#$!)
    (7) 

 
där Kvs står för kvadratsumman. 
 
Förklaringsgraden används med fördel vid jämförelse mellan modeller med samma 
storlek på datamängd för att avgöra vilken modell som är effektivast. Genom att 
använda fler prognostiska faktorer i en regressionsmodell fås lättare en högre 
förklaringsgrad. Detta betyder inte nödvändigtvis att ytterligare variabler tillför 
relevant information i modellen. Om det lönar sig att införa en till variabel kan ses 
genom påverkan hos 𝜎! . Ett minskande 𝜎  innebär en mindre grad av slump i 
modellen. [2] 
 

2.3 Stegvis regression 
Vid tillämpning av regressionsmodeller kan det vara svårt att välja ut en optimal 
delmängd av prognostiska faktorer. Det finns ett antal tillvägagångssätt för att lösa 
detta problem. Dessa innebär dock oftast tunga och omfattande beräkningar men 
genom modern teknik kan färdiga datorprogram användas för problemlösning. En 
metod för att välja variabler är stegvis regression. Detta innebär att en eller flera 
prognostiska faktorer exkluderas varefter parametrarna i den nya modellen skattas. [2] 
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2.3.1 Multikolinjäritet 
Multikolinjäritet uppkommer då det finns ett linjärt beroende mellan de prognostiska 
faktorerna och interceptet. Detta innebär att förändringar hos en prognostisk faktor 
helt eller delvis kan förklaras av förändringar hos en annan prognostisk faktor. Ett 
tydligt tecken på multikolinjäritet är att de skattade standardavvikelserna för några 
koefficienter blir väldigt stora. Detta kan mätas i en modell genom Variance Inflation 
Factor (VIF). Om VIF > 5 kan allvarlig multikolinjäritet antas råda och en ny 
regressionsmodell utan linjärt relaterade prognostiska faktorer bör därmed sökas. I 
annat fall kan detta leda till osäkra parameterskattningar. [1] 
 

2.4 Heteroskedasticitet 
I linjär regression görs antagandet homoskedasticitet som innebär att alla prognostiska 
faktorer har konstanta residualer. Detta är dock inte alltid fallet och ibland uppstår 
heteroskedasticitet som kan leda till problem vid regressionberäkningarna. Fenomenet 
uppstår ofta vid utelämnande av en prognostisk faktor som påverkar responsvariabeln. 
Detta leder till felaktiga parameterskattningar hos standardavvikelserna som i sin tur 
leder till inkorrekta värden vid signifikansberäkning av koefficienterna. Idag finns 
datorprogram som gör det lätt att upptäcka heteroskedasticitet genom exempelvis en 
scatterplot, där residualernas fördelning plottas utefter varje prognostisk faktor. Om 
residualernas markeringar ligger horisontellt längs en linje råder homoskedasticitet, i 
annat fall heteroskedasticitet. Ibland kan problemet lösas genom att logaritmera 
variabler och därmed få en jämnare spridning av residualerna längs regressionslinjen. 
[4] 
 
Det bör tilläggas att ovan nämnda problemområden inte uteslutande ger en felaktig 
regressionsmodell utan att dessa endast försvårar modellens uppbyggnad. 
 

2.5 Indikatorvariabler 
Indikatorvariabler är användbara i regressionsanalyser då jämförelser mellan två olika 
egenskaper ska genomföras. Ett exempel på detta är vid undersökning om lönen är 
lika hög för män som för kvinnor med samma bakgrund. Detta kan sammanfattas i 
följande modell: 
 
log 𝑙ö𝑛 =     𝛽! + 𝛽! ∗ erfarenhet   +  𝛽! ∗ 𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔   +  𝛽! ∗ 𝑘𝑣𝑖𝑛𝑛𝑎 ∗
𝑢𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝜖         (8) 

 
I ekvation (8) är kvinna en indikatorvariabel som antar värdet ett för kvinnor och noll 
för män. Koefficienterna 𝛽!  respektive 𝛽! + 𝛽! , mäter lönen för män respektive 
kvinnor. Vid nollhypotesen, dvs. att ingen skillnad föreligger, antar β3 värdet noll. 
Vid regression av fler indikatorvariabler ansätts en referensvariabel som utelämnas i 
regressionen och som sedan fungerar som en jämförelse med de resterande 
variablerna. [1] 
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2.6 P-P plot 
P-P plot (eng. probability-probability plot) plottar två kumulativa 
fördelningsfunktioner mot varandra för att undersöka om en given datamängd följer 
en testfördelning. Om den valda variabeln matchar den specifika fördelningen 
kommer mätpunkterna att klustras kring en rät linje. [5] 
 

 
Figur 2: P-P plot där givet mätdata kan approximeras till en rät linje och uppfyller 
därmed testfördelningen. 
 

2.7 T-test 
T-testet används vanligen inom ekonometri för att testa hypoteser om enskilda 𝛽-
koefficienter. Om residualerna är normalfördelade kan testet uppskatta variationen av 
fördelningen och därmed se hur medelvärdet på en variabel skiljer sig mellan två eller 
flera olika grupper. Ett tvåsidigt t-test undersöker om en 𝛽-koefficient bör vara noll 
och därmed exkluderas ur modellen. Nollhypotesen, 𝐻! , är det utfall som inte 
förväntas medan 𝐻! står för det förväntade utfallet. H0 förkastas om: 
 
                                                             𝐻!:𝛽 = 0                          (9) 

𝐻!:𝛽 ≠ 0 
 
T-testet görs genom att beräkna t-värdet för varje skattning av 𝛽!. T-värdet för den 
k:te koefficienten kan beräknas med följande ekvation: 
 

𝑡! =
!!!!!!
!" !!

      ,      (𝑘 = 1,… ,𝐾)   (10) 

 
där  𝑆𝐸 𝛽!  är den skattade standardavvikelsen för den skattade 𝛽 –koefficienten för 
den k:te prognostiska faktorn 𝑥!. Regeln är att 𝐻! förkastas om 𝑡! > 𝑡!. [3] 
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2.8 Logaritmtransformer 
I en regression är logaritmerade variabler ett vanligt sätt att hantera en icke-linjär 
relation mellan reponsvariabel och prognostiska faktorer. 
 
Log-linjär transformation: 
 
   𝑙𝑜𝑔 𝑦! =     𝛽! + 𝛽! ∗ x! +…+ 𝛽! ∗ 𝑥! + 𝜖                        (11) 
 
I en log-linjär transformation, är tolkningen av den uppskattade 𝛽-koefficienten att en 
absolut förändring av 𝑥! med en enhet, leder till en procentuell förändring av 𝑦! med 
𝛽 enheter.   
 
Transformeringen kan skrivas om på formen: 
 

𝑦! = 𝑒!!!!!∗!!!…!!!∗!!!!    (12) 
 
Log-log transformation: 
 

𝑙𝑜𝑔 𝑦! =     𝛽! + 𝛽! ∗ log 𝑥! +…+ 𝛽! ∗ log  (𝑥!)+ 𝜖  (13) 
 
I en log-log transformation, där både responsvariabeln och de prognostiska faktorerna 
är log-transformerade, innebär 1 % ökning av 𝑥! till en ökning av 𝑙𝑜𝑔  (𝑦!) med 𝛽! %. 
Detta förutsatt att resterande 𝛽-koefficienter hålls konstanta. [3] 
 
Log-log transformationen kan även skrivas på följande vis: 
 

𝑦! = 𝑒!!!!!∗!"#  (!!)!…!!!∗!"#  (!!)!!   (14) 
  



 
Kandidatexamensarbete i Matematisk Statistik Kandidatexamensarbete i Matematisk Statistik 

2014-05-21 12 

 

3 Material 
Materialet som används är ett utdrag ur Valueguards dataregister och består av data på 
514 819 antal sålda bostadsrätter i Sverige mellan januari 2005 och december 2013. 
Datamängden innehåller ett stort antal variabler från vilken relevanta attribut valts ut 
till studien. För att tillämpa geografisk fördelning använd måttet ”SAMS”, som är en 
indelning av Sveriges statiskområden, framtagen av SCB i samråd med Sveriges 
kommuner. I denna studie används 155 antal olika SAMS-områden inom Stockholms 
kommun (se Figur 3 i Appendix). För att ta reda på vilket SAMS-område som tillhör 
vilket geografiskt område har adressen på såld bostad i givet SAMS-område samt 
Google maps använts. 
 

3.1 Valueguard 
Valueguard arbetar med att mäta bostadsmarknadens utveckling. Genom ett 
samarbete med KTH skapades Nasdaq OMX Valueguard KTH Housing Index (HOX) 
som mäter prisutvecklingen för bostadsrätter och villor. Indexet bygger på en unik 
och patentsökt teknologi som kan användas som underlag för att skapa en försäkring 
mot värdeminskning på bostadsmarknaden. 
 

3.2 Avgränsningar 
Den datamängd som distribuerades av Valueguard är sållat genom att uteslutande 
använda sålda bostadsrätter inom kommunen Stockholm. På så vis försvinner bidrag 
från mindre städer som troligtvis inte kan tillämpas lika bra på samma modell. Antal 
rum i bostadsrätten är avrundat nedåt till närmast heltal då det inte fanns data på halva 
rum. 
 

3.3 Variabler 
Följande variabler kan tänkas vara intressanta att undersöka i denna studie: 
 
Responsvariabel 
Slutpris på bostadsrätt – Det pris bostadsrätten såldes för. 
 
Prognostiska faktorer 
Boarea – Bostadsrättens beboliga yta. 
Avgift – Den månatliga hyran i kronor som bostadsägaren betalar till bostads-
föreningen. 
Antal rum – Totalt antal rum i bostadsrätten. 
Hiss – Är en indikatorvariabel där ett står för att fastigheten har hiss. 
Balkong – Är en indikatorvariabel där ett står för att lägenheten har balkong. 
Geografiskt område – Bostadsrättens geografiska placering. 
Byggår – År då byggnaden grundades. 
Våningsplan – Våning där bostadsrätten är belägen. 
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3.4 Hypoteser 
Följande hypoteser anses vara troliga resultat: 
 
H1. Vilka faktorer kan förklara slutpriset på en bostadsrätt mellan år 2005 och 
2013? 
Boarea och antal rum anses som högst sannolika variabler som påverkar slutpriset. 
Även det geografiska området, balkong och våningsplan kan tänkas förklara 
skillnader i slutpris på bostadsrätter. Avgift, hiss och byggår tros vara mindre viktiga 
men ändå ha en viss inverkan på slutpriset. 
 
H2. Har någon av dessa faktorer fått en ökad respektive minskad inverkan på 
slutpriset mellan år 2005 och 2013?  
Boarea – Denna variabel bör bidra med ett positivt resultat på bostadsrättens slutpris. 
Då efterfrågan på bostäder över tid har ökat i Stockholm är det rimligt att anta att 
även boarean har fått en ökad inverkan på slutpriset. 
 
Avgift – I och med den ökade efterfrågan på bostadsrätter i Stockholm bör avgiften få 
en mindre inverkan på slutpriset. Detta då andra prognostiska faktorer troligtvis fått 
en större inverkan. 
 
Geografiskt område – Denna variabel bör ha en ökad betalningsvilja för bostadsrätter 
belägna närmre Stockholms stadskärna, dvs. område 1 (se Figur 2 i appendix). 
Exempelvis bör Vasastan ha dyrare bostadsrätter i snitt än Tensta. Troligtvis ligger de 
mest attraktiva områdena fortfarande nära stadskärnan i område 1 medan områdena i 
kommunens utkant är mindre attraktiva. 
 
Bostadsrättens våningsplan – Det kan tänkas att bostadsrättens våningsplan har en 
något större inverkan på slutpriset idag än vad den haft tidigare år. 
 
Antal rum – Ett troligt utfall är att inverkan av denna variabel inte har ändrats med 
tiden. 
 
Hiss – Troligtvis har denna variabel inte något större inverkan på slutpriset. I dag 
byggs i princip inga bostadsrätter utan hiss och därför bör denna vara variabel inte ha 
en större inverkan på slutpriset. 
 
Balkong – Förekomsten av balkong har troligtvis fått en ökad inverkan på slutpriset. 
 
Byggår – Inverkan av byggår bör inte förändras med tiden. 
 
H3. Går det att se att inverkan på slutpriset av boarean minskar med ökat antal 
rum som en möjlig följd av bolånetaket? 
Ett troligt resultat är att betalningsviljan för boarean på bostadsrätter med ett rum har 
ökat jämfört med större bostadsrätter. Detta på grund av en eventuell ökad efterfrågan 
på mindre bostadsrätter efter det att bolånetaket infördes år 2010. 
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4 Genomförande 
Regressionen genomfördes i programvaran Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). SPSS används vanligen inom statistisk analys då det är både lättförståeligt 
och innehåller många funktioner som behandlar regressionsanalys samt den 
eventuella problematiken som kan uppstå, beskriven i avsnitt 2. I denna studie gjordes 
först ett urval av ett antal relevanta prognostiska faktorer som sedan kördes i en 
stegvis regression i SPSS. Vid regressionen gjordes automatiskt ett t-test samt en 
kontroll att alla variabler som togs med i modellen var statistiskt signifikanta. 
 
För att finna prognostiska faktorer med trolig inverkan på slutpriset, sorterades 
irrelevant och ofullständig data bort i ett första steg. Med irrelevant data menas 
information som omöjligen påverkar slutpriset på bostadsrätter, exempelvis 
tillträdesdatum och bostadsnummer. Även sjöutsikt exkluderades i modellen då det 
enbart fanns ett 60-tal registrerade bostadsrätter med detta attribut. Därefter uteslöts 
extremvärden då dessa kan bidra till för höga eller låga värden i regressionsmodellen. 
Den exkluderade informationen bestod endast av en liten mängd i relation till 
användbar data och bör därför ha påverkat modellens tillförlitlighet nämnvärt. Totalt 
användes data på 118 718 st sålda bostadsrätter. 
 
Variabler som avgift, boarea, antal rum, hiss, balkong, beläget våningsplan, 
geografiskt område samt byggår ansågs vara relevanta för bostadspriset. Då antal rum 
är starkt korrelerat med area sorterades datan efter ett rum, två rum och tre eller fler 
rum. Därefter kördes regressionerna mellan år 2009 och 2013 för vart och ett av 
rumsantalen. Detta då det framför allt ansågs vara intressant att undersöka om 
bolånetaket lett till en ökad efterfrågan på mindre bostadsrätter.  
 
Variabeln byggår kan tänkas korrelera med variabeln hiss men då hiss består av en 
indikatorvariabel bör detta inte leda till problem med multikolinjäritet, vilket 
resulterade i att båda variablerna behölls i modellen. För att undersöka hur 
betalningsviljan ändrats för olika geografiska områden tilldelades varje SAMS-
område en egen indikatorvariabel. 
 
En regression för varje årtal mellan 2005 och 2013 utfördes. Vid varje regression 
användes samma variabler. Enligt avsnitt 3 kontrollerades följande villkor vid varje 
regression för att undersöka modellens tillförlitlighet: 
 

• VIF < 5 för att med marginal kunna utesluta att multikolinjäritet föreligger 
mellan de prognostiska faktorerna. 

• Modellens 𝑅! > 70 %. 
• Konstanta residualer. Detta undersöktes med en scatterplot enligt förklarad 

metod i avsnitt tre. 
• Normalfördelade residualer. Detta kontrollerades i en P-P plot genom att se 

hur väl residualpunkterna klustras kring en rät linje. 
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För att regressionen skulle fungera med indikatorvariabler användes bostadsrätter i 
område ett som en referensvariabel och exkluderades i regressionen. Denna antog 
värdet ett och kunde på så vis jämföras med övriga indikatorvariabler. 
 
Då många variabler användes i regressionen exkluderades ett antal av dessa i SPSS 
stegvisa regression. Det var framför allt indikatorvariabler för de geografiska 
områdena. Detta berodde antingen på att indikatorvariablerna saknade värden under 
det år regressionen kördes eller att de inte uppfyllde kravet på signifikansnivån 0,05. 
 

4.1 Försök 1 
I ett första försök testades en vanlig linjär regression enligt metod i avsnitt 2 och 
angivna variabler. Regressionen testades först på år 2005. Dock uppkom problem när 
det visade sig att residualerna varken var konstanta eller normalfördelade. I övrigt var 
modellen tillfredställande och med en hög förklaringsgrad på 87,8 %.  Följande 
modell användes: 
 
𝑆𝑙𝑢𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 =     𝛽! + 𝛽! ∗ 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽! ∗ avgift+ 𝛽! ∗ ℎ𝑖𝑠𝑠 + 𝛽! ∗ 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 + 𝛽! ∗
𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛  +  𝛽! ∗ 𝑏𝑦𝑔𝑔å𝑟 + 𝛽! ∗ 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘𝑡  𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 + 𝜖                    (15) 

 
𝛽! är en indikatorvariabel som antar värdet ett om bostadsrätten har hiss, annars noll. 
𝛽! är en indikatorvariabel som antar värdet ett om bostadsrätten har balkong, annars 
noll. 
𝛽! är en indikatorvariabel där n = 7,…, 162 som beskrevs närmre i början på avsnitt 
4. 

 
 
Figur 4: P-P plot för år 2005 som visar hur väl residualpunkterna klustras kring en 
rät linje. I Figuren syns tydliga avvikelser som tyder på att normalfördelning ej 
föreligger. 
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Figur 5: Scatterplott som visar dålig spridning bland residualpunkterna och därmed 
kan slutsatser om heteroskedasticitet dras. 
 

4.2 Försök 2 
För att få en jämnare spridning bland residualpunkterna testades en log-linjär modell 
enligt följande: 
 
log 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝛽! + 𝛽! ∗ 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽! ∗ avgift+ 𝛽! ∗ ℎ𝑖𝑠𝑠 + 𝛽! ∗ 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 + 𝛽! ∗
𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛  +  𝛽! ∗ 𝑏𝑦𝑔𝑔å𝑟 + 𝛽! ∗ 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘𝑡  𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 + 𝜖             (16) 

                     
I detta försök ses, i Figur 6 och 7, hur villkoren uppfylls även om tendenser av 
heteroskedasticitet ses i Figur 7. Modellens förklaringsgrad minskade dock till 86,7%. 
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Figur 6: P-P plot för år 2005 som visar hur residualpunkterna klustras kring en rät 
linje och visar därmed på en normalfördelning. 
 

 
 

Figur 7: Scatterplot som visar en slumpartad fördelning av residualpunkter. Notera 
hur markeringarna bildar en svans ned mot högra hörnet i Figuren som kan tyda på 
heteroskedasticitet. Dock är det endast ett fåtal punkter i mätningen med 8054 st 
mätvärden och det är därför rimligt anta homoskedasticitet. 
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4.3 Försök 3 
För att undersöka om en bättre regressionsmodell gick att få, med samma 
prognostiska faktorer, utfördes även en log-log transformation av variablerna enligt 
följande: 
 
log 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 =     𝛽! + 𝛽! ∗ log  (𝑏𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎)+ 𝛽! ∗ log 𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 + 𝛽! ∗ ℎ𝑖𝑠𝑠 + 𝛽!

∗ 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 + 𝛽! ∗ 𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 + 𝛽! ∗ 𝑏𝑦𝑔𝑔å𝑟  +𝛽!
∗ 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘𝑡  𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 + 𝜖                                                                                                                              (17)   

 
Resultatet av denna mätning gav en förklaringsgrad på 89,5% och indikationer på 
bättre residualvärden. 
 

 
 
Figur 8: P-P plot för år 2005 med en log-log transformation som visar en förbättring 
i interpolationen jämfört med försök 2. 
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Figur 9: En scatterplot som uppvisar slumpfördelade residualmarkeringar. I denna 
plot syns inga tecken på heteroskedasticitet. 
 

 
Variabel 𝜷𝒎𝒂𝒙 VIF Kommentar 
Boarea 1,085 3,009  
Avgift -0,244 1,795  
Våningsplan 0,013 1,132  
Balkong Signifikans saknas  Ingen påverkan hos 

slutpriset för 
lägenheter sålda år 
2005 

Byggår -0,001 1,003  
Geografiskt 
område 

23 1,067 Största värdet på 𝛽 
fås för Östermalm 

Hiss -0,014 1,650  
Tabell 1: 𝛽!"#  samt VIF för de prognostiska faktorerna i regressionsmodellen i 
försök 3. 
 
Därefter gjordes regressioner enligt försök 3 för varje årtal till och med år 2013. 
Samtliga regressioner uppfyllde villkoren i avsnitt 3, dessutom med goda 
förklaringsgrader där den lägsta förklaringsgraden var 87,8 %. 
 
För att undersöka hur betalningsviljan har ändrats per areaenhet per antal rum 
skapades en ny regressionsmodell i försök 4. 
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4.4 Försök 4 
I försök 4 undersöktes betalningsviljans förändring per areaenhet med ökat antal rum 
mellan år 2005 och 2013. För att jämföra resultatet mellan antalet rum föredrogs en 
log-linjär regressionsmodell. På så vis undersöktes om en areaenhet bidrar med en 
lika stor procentuell förändring i priset mellan en större och en mindre bostadsrätt. Då 
effekten av bolånetaket skulle undersökas var det inte relevant att titta på år tidigare 
än 2009. Följande log-linjär modell användes: 
 
log 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 =     𝛽! + 𝛽! ∗ 𝑏𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽! ∗ 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 + 𝛽! ∗ 𝑏𝑦𝑔𝑔å𝑟  +𝛽!

∗ 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘𝑡  𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 + 𝜖                                                                                                                              (18)   
 
𝛽! är en indikatorvariabel som antar värdet ett om bostadsrätten har balkong, annars 
noll. 
 
Samtliga regressioner i försök 4 uppfyllde alla villkor i avsnitt 3. Förklaringsgraden 
hamnade mellan 80,6 % och 90,8 % i de olika regressionerna. 
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5 Resultat 
 
Boarea 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
𝛽! 1,085 1,047 1,011 0,925 0,940 0,942 0,934 0,890 0,883 

Tabell 2: Visar hur betalningsviljan för boarea har minskat mellan år 2005 och 2013. 
 
I Tabell 2 visas hur betalningsviljan för boarea har förändrats från år 2005 till 2013. 
Om boarean år 2005 skulle öka med 1 % leder detta till en ökning av slutpriset med 
1,085 %. År 2013 skulle motsvarande faktor vara 0,883. Den nedåtgående trenden 
som ses i Tabell 2 visar att betalningsviljan per areaenhet har minskat de senaste åtta 
åren med undantag för en liten ökning kring år 2009 och 2010.  
 
 
Antal rum 
 
År 2009 2010 2011 2012 2013 
Ettor 0,017 0,017 0,018 0,015 0,015 
Tvåor 0,013 0,014 0,013 0,012 0,013 
>Tvåor 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 

Tabell 3: En tidsserieanalys över betalningsviljan per areaenhet per antal rum mellan 
år 2005 och 2013. 
 
 

 
Figur 10: En grafisk överblick på betalningsviljan per areaenhet per rum. 
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I Figur 10 syns tydligt att betalningsviljan per areaenhet för bostadsrätter med ett rum 
är betydligt högre än för bostadsrätter med två eller fler rum. Intressant är att 
betalningsviljan per areaenhet för bostadsrätter med både ett och två rum har minskat 
medan bostadsrätter med tre eller fler rum har fått en marginellt ökad inverkan på 
slutpriset. Om bolånetaket hade haft ett inflytande på efterfrågan på mindre 
bostadsrätter skulle det eventuellt kunna ses i form av ett stigande enhetspris efter år 
2010. En marginell uppgång ses för bostadsrätter med ett rum år 2011 men därefter 
minskar betalningsviljan per areaenhet igen. Det finns dock en större osäkerhet i 
mätvärdena för ett rum som består av ungefär hälften så mycket mätdata som de 
övriga bostadsrätterna. För samtliga bostadsrätter ökar antal mätvärden med senare 
försäljningsår och ger därmed bättre skattningar. 
 
 
Avgift 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
𝛽! -0,244 -0,193 -0,180 -0,128 -0,133 -0,104 -0,113 -0,117 -0,107 

Tabell 4: Inverkan av avgiften på slutpriset för bostadsrätter mellan år 2005 och 
2013.  
 
 

 
Figur 11: En grafisk överblick i hur inverkan av avgift har minskat för bostadsrätter 
mellan år 2005 och 2013. 
 
I Figur 11 ses en minskning i avgiftens inverkan på slutpriset mellan år 2005 och 
2013. Denna minskning avstannar år 2011 och hålls därefter någorlunda konstant. 
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Hiss 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
𝛽! 0,014 0,013 -0,019 -0,012 - - - 0,006 0,015 

Tabell 5: Betalningsviljan av hiss på bostadsrättens slutpris mellan år 2005 och 2013. 
Mellan försäljningsår 2009-2011 uppfyller inte hiss kravet på signifikansnivå i 
regressionen, vilket ses i uteblivet resultat. 
 
 

 
Figur 12: En grafisk överblick i hur betalningsviljan för bostadsrätter har ökat 
mellan år 2005 och 2013. 
 
Hiss saknade signifikans i ett flertal av regressionerna. I Figur 13 ses stora skillnader i 
betalningsvilja för hiss. År 2007 och 2008 fås en negativ 𝛽-koefficient, vilket skulle 
innebära att slutpriset för en bostadsrätt blir billigare om bostaden har hiss än om den 
inte hade haft det. Detta är ett mycket orealistiskt resultat då de flesta skulle betala 
mer för en bekvämlighet som hiss. 
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Balkong 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
𝛽! - 0,018 0,011 - - - - 0,010 -0,013 

Tabell 6: Förändringen av balkongens påverkan hos bostadsrättens slutpris mellan år 
2005 och 2013. I en majoritet av försäljningsåren saknas signifikant data för balkong. 
 
 

 
Figur 13: En grafisk överblick i hur betalningsviljan för bostadsrätter med balkong 
har minskat mellan år 2005 och 2013. 
 
I Tabell 6 ses att för ett stort antal år saknas signifikant resultat för balkong, vilket 
leder till svårigheter i att spekulera kring betalningsviljan för balkong. Av samma 
anledning som att en negativt 𝛽-koefficient för balkong inte är realistiskt gäller i detta 
fallet med balkong. Ingen skulle betala mer en bostadsrätt utan balkong. Då kravet på 
signifikans uppfyllts för ett antal år anses variabeln ändå vara relevant och exkluderas 
därför inte ur modellen. 
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Våningsplan 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
𝛽! 0,013 0,010 0,012 0,013 0,005 0,013 0,011 0,012 0,010 

Tabell 7: Förändringen av våningsplanets inverkan på bostadsrättens slutpris mellan 
år 2005 och 2013. 
 
 

Figur 14: En grafisk överblick i hur betalningsviljan för attributet våningsplan har 
minskat för bostadsrätter mellan år 2005 och 2013. 
 
Som Figur 14 visar ligger variabelns 𝛽-koefficient kring ett någorlunda jämt värde 
från år 2005 till 2013. Detta betyder att betalningsviljan för våningsplan inte har 
förändrats med tiden. 
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Geografiskt område 
 
Försäljningsår 2005 2006 2007 2008 
Betakoefficient 𝛽max 𝛽min 𝛽max 𝛽min 𝛽max 𝛽min 𝛽max 𝛽min 
SAMS-
områden 

21 
23 
104 

151 
111 
57 

104 
21 
23 

109 
151 
148 

23 
104 
2 

148 
151 
109 

21 
23 
16 

151 
63 
153 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

𝛽max 𝛽min 𝛽max 𝛽min 𝛽max 𝛽min 𝛽max 𝛽min 𝛽max 𝛽min 
21 
104 
23 

148 
151 
63 

23 
21 
9 

148 
151 
63 

23 
21 
5 

148 
151 
63 

24 
21 
23 

148 
109 
151 

24 
21 
23 

148 
151 
143 

Tabell 8: SAMS-områden mellan år 2005 och 2013 i rankad ordning där det översta 
värdet under 𝛽max och 𝛽min har högst respektive lägst 𝛽-koefficient. 
 
I Tabell 8 är SAMS-område 21 och 23 frekvent förekommande bland de områden 
som ökar bostadspriset mest. Båda dessa områden ligger på Östermalm. De senaste 
två åren har SAMS-område 24, som ligger på Djurgården, blivit populärare än 
Östermalm. 
 
De SAMS-områden som är frekvent förekommande bland de minst attraktiva är 
område 148 och 151. Dessa områden motsvaras av Rinkeby respektive Spånga. Dessa 
två områden har under majoriteten av åren toppat listan över de områden som är minst 
attraktiva att bo i.  
 

 
Figur 15: Visar betalningsviljan mellan åren 2005-2013 över de två SAMS-områden 
med högst respektive lägst 𝛽-koefficienter. SAMS-områdesnummer står i parentes 
bredvid SAMS-område i Figuren. 𝛽! är en referens på betalningsviljan där 𝛽! = 1 
är SAMS-område Gamla stan. 
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För att se hur utvecklingen varit över tid visas i Figur 15 en graf över utvecklingen av 
två av de mest respektive minst attraktiva bostadsområdena. En viss ökning kan ses i 
Östermalmsområdet år 2011 men även Spånga ökar stadigt efter år 2011. Detta skulle 
mycket väl kunna vara en effekt av bolånetaket som gör att färre har råd att investera i 
en bostadsrätt i innerstan. Därmed kommer efterfrågan på bostäder belägna utanför 
centrum att öka, vilket skulle kunna förklara de senaste årens ökade boendetrend i 
Spånga.  
 
Byggår 
 

År 2005 2006 2007 2008 
𝛽! -0,001186 -0,000963 -0,000645 -0,000613 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

-0,0000190 -0,000386 -0,000402 -0,000175 -0,000273 
Tabell 9: Betalningsviljan för byggår mellan år 2005 och 2013. 
 
I Tabell 9 ses hur den prognostiska faktorn byggår har ändras över tiden. Om en 
bostadsrätt skulle öka med en enhet (exempelvis från år 1951 till 1952) år 2005, 
skulle det innebära att slutpriset skulle minska med 0,1186 %. Detta innebär att en 
bostadsrätt med ett slutpris på 3 miljoner, skulle minska i pris med ca 3500 kr per 
stigande byggår. År 2013 är motsvarande belopp ca 800 kr, vilket är en betydande 
minskning. 
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6 Diskussion  

6.1 Modellens tillförlitlighet 
Det finns svårigheter i att hitta en modell som fungerar lika bra mellan de undersökta 
åren. Verkligheten är varken linjär eller logaritmisk men i en linjär modell önskar 
man anpassa data efter en linje genom origo då slutpriset bör minska med boarean, 
dvs. är boarean noll bör även slutpriset vara det. Dock är det okänt huruvida den 
linjära modellen håller för mindre boareor än de som data finns på och en linje genom 
origo är därför inte ett avgörande argument vid modelleringen. Ett incitament till att 
istället använda en logaritmerad regressionsmodell är att slutpriser inte bör vara 
negativa, vilket skulle innebära att man får betalt för att överta en lägenhet. Om en 
log-linjär modell används som i försök 2 och 4, anpassas modellen så att en ökning 
från 180 till 190 m2 får en lika stor procentuell effekt på priset som en ökning från 20 
till 30 m2. I försök 4 undersöktes detta med resultatet att mindre bostadsrätter är 
dyrare per kvadratmeter. För att undersöka hur olika prognostiska faktorer påverkar 
slutpriset är en log-log modell bäst lämpad. Log-log modellen löser problemet med 
minskade pris samtidigt som boarean minskar, utan att förutsätta att ett linjärt 
samband finns. 
 

6.2 Analys av resultat 
Regressionsmodellen som användes för att analysera de prognostiska faktorerna gav 
en total förklaringsgrad på 89,5 %. Den prognostiska faktorn med störst inverkan på 
slutpriset gavs av boarea. I försök 3 visades dock att boarean blivit en mindre viktig 
faktor som påverkar slutpriset. Detta skulle kunna förklaras med att andra 
prognostiska faktorer, som inte tagit med i modellen, har fått en större inverkan på 
priset. Exempel på detta skulle kunna vara ändrade lånevillkor, osäkerheter i 
världsekonomin och en ökad efterfrågan. En effekt av en ökad efterfrågan borde 
rimligtvis leda till att betalningsviljan för att överhuvudtaget få tag i en bostadsrätt 
ökar, medan marginalnytta för en extra kvadratmeter blir relativt sett lägre. Detta 
borde förstärkas av bolånetaket som gör att färre har råd större bostadsrätter i och med 
att de tvingas ta dyra blancolån eller be sina föräldrar gå i borgen. Det krävs dock mer 
omfattande studier för att dra några slutsatser kring detta.  
 
I försök 4 undersöktes hur betalningsviljan för boarean med ökat antal rum ändrats 
med tiden. Resultatet visar att betalningsviljan för boarea för ettor har minskat medan 
betalningsviljan för bostadsrätter med två eller fler rum är oförändrad. Detta skulle 
kunna vara en effekt av de ändrade bolånevillkoren som infördes i slutet av år 2010 
men för att kunna dra några slutsatser kring detta krävs vidare forskning.  
 
Både hiss och balkong antar negativa 𝛽-koefficienter ett fåtal år. Dessa resultat är, 
som tidigare konstaterats, orealistiska. Detta skulle kunna vara ett utfall av dålig data, 
dvs. förekomstfel i det undersökta materialet. Dessutom saknas signifikanta värden 
för ett antal år, varför det är svårt att dra några slutsatser utifrån detta resultat. 
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Vad gäller avgiften har denna troligtvis en större inverkan på slutpriset för mindre 
bostadsrätter än större. Detta då större bostadsrätter oftast kostar betydligt mycket mer 
och köps av mer välrenommerade personer, vars ekonomi inte påverkas av en högre 
avgift. 
 
Analysen av geografiskt område görs via en jämförelse mellan olika områden snarare 
än en undersökning av hur inverkan av geografiskt område har påverkat slutpriset. 
Resultatet av detta är att Djurgården har gått om Östermalm som det mest attraktiva 
bostadsområdet. Det minst attraktiva bostadsområdet är Rinkeby. Spånga som år 2005 
rankades som minst attraktivt kommer år 2013 på en andra plats. Dock ses en ökande 
trend i betalningsviljan för bostadsrätter i Spånga efter år 2011. Möjligtvis kan detta 
vara en effekt av bolånetaket, då det är rimligt att efterfrågan på bostadsrätter utanför 
centrum ökar i och med de lägre priserna. Även en tillfällig ökning i betalningsvilja 
kan ses år 2011 för bostadsrätter på Östermalmsområdet. 
  
I resultatet ses ingen skillnad av betalningsviljan för våningsplan på slutpriset mellan 
år 2005 och 2013. Däremot ses en betydande minskning av betalningsvilja för byggår. 
Resultatet bör läsas med en viss reservation då byggår i verkligheten inte har en linjär 
förändring. Genom att exempelvis transformera byggår till en indikatorvariabel med 
olika tidsintervall för byggår skulle en jämförelse istället ske över hur attraktivt det är 
att bo i bostadsrätter byggda i olika tidsepoker. Dock bör man ha i åtanke att de olika 
byggepokerna korrelerar med balkong, hiss och avgift.  
 
Ingen av de analyserade prognostiska faktorerna i studien har ökat mellan år 2005 och 
2013. Det bör därför finnas andra prognostiska faktorer som inte diskuteras i studien, 
som har fått en ökad inverkan på slutpriset. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.4. 
 

6.3 Tillämpning 
Studiens underlag kan komma att användas vid exempelvis prissättning av 
bostadspremier. Idag finns inga försäkringar mot kraftiga prisfall på 
bostadsmarknaden även om det troligtvis finns en stor efterfrågan på detta, framför 
allt i större städer där bostadspriserna är betydligt högre än på landsbygden. Det finns 
stora risker i branschen eftersom prisminskningarna kan uppgå i miljonbelopp. Det 
krävs omfattande efterforskningar och resurser hos försäkringsbolagen för att minska 
risken att gå med förlust. När premier ska prissättas är det viktigt att priserna sätts så 
att företaget är likvitt och har råd att betala ut försäkringar om så krävs. Dessutom får 
premierna inte vara för höga, då finns risken att efterfrågan blir så pass liten att 
verksamheten inte lönar sig. Genom att förstå dagens risker samt rådande trender har 
försäkringsbolag en bra grund för att sätta rättvisa premier. Denna studie kan 
användas som underlag för detta. 
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6.4 Vidare forskning 
Som tidigare föreslagits kan denna studie utvidgas genom en analys av inverkan på 
slutpriset av lånevillkor, högre räntor och osäkerheter i världsekonomin. Tidigare i 
diskussionen gavs exempel på möjliga effekter av bolånetaket men för att kunna dra 
några slutsatser kring detta bör en mer omfattande studie göras. Ytterligare en 
prognostisk faktor som kan påverka slutpriset på en bostadsrätt men som inte 
undersökts i denna studie är säsongseffekter. Under vissa månader finns betydligt 
färre bostadsrätter på marknaden vilket skulle kunna leda till en ökad efterfrågan, som 
är ett viktigt incitament till ett ökat slutpris.  
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7 Slutsats 
 
H1. Vilka faktorer kan förklara slutpriset på en bostadsrätt mellan år 2005 och 
2013? 
En regressionsmodell med en förklaringsgrad på 87,8 % som lägst, påverkas av 
bostadsrättens boarea, avgift, våningsplan, om det finns tillgång till hiss och balkong, 
samt vilket geografiskt område bostadsrätten ligger i. Dessa prognostiska faktorer har 
olika stor inverkan på slutpriset. 
 
H2. Har någon av dessa faktorer fått en ökad respektive minskad inverkan på 
slutpriset mellan år 2005 och 2013? 
Det kan ses en tydlig minskning av boareans och avgiftens inverkan på slutpriset.  
Betalningsviljan för hiss och balkong är svår att spekulera i då det saknas signifikans 
på flertalet värden kombinerat med ett antal orealistiska resultat. Bland de mest 
attraktiva bostadsområdena har Djurgården gått om Östermalm medan Rinkeby och 
Spånga toppar listan över de minst attraktiva bostadsområdena under majoriteten av 
de undersökta åren. 
 
H3. Går det att se att inverkan på slutpriset av boarean minskar med ökat antal 
rum som en möjlig följd av bolånetaket? 
I resultatet framgår att inverkan på slutpriset av boarean minskar med ökat antal rum. 
Det går dock inte att dra några slutsatser om detta skulle vara en effekt av bolånetaket. 
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9 Appendix 
 

 
Figur 1: Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholms län mellan år 1996 och 
2013. 
 
 

 
Figur 3: Karta över SAMS-områden i Stockholms kommun 
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