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Abstract 
 

Due to a rapid increase in housing prices at the Stockholm housing market there is a 

stated interest to further examine the differences in price development. A study of 

historical data from a premium property development company has been conducted. 

With theoretical models describing price determinants as a background data has been 

analyzed to find variances in price development. The study is primarily quantitative. 

 

By comparing historical data with price indices, differences in price development 

have been identified. The company showed greater price development than both the 

Stockholm index and each SAMS-area index. This results in a higher return, 

compared to index, for those who invest in an apartment from the studied company. 

 

A regression analysis has been conducted to test the hypothesis that a premium brand 

has a positive influence on property prices. The variable premium brand turned out to 

be significant according to the model and the hypothesis could be confirmed.  

 

A change in preferences, a strong brand and a relatively unique concept can explain a 

lot of the differences in price development in this study. To be able to determine that 

the differences really are due to these factors requires further research on premium 

property development companies. To summarize, a premium brand has a positive 

influence on both price and price development.  
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Sammanfattning 

 

Med den starka prisuppgången på Stockholms bostadsmarknad som bakgrund är det 

intressant att undersöka skillnader i prisutveckling för bostadsrätter. Med en teoretisk 

utgångspunkt i modeller om prispåverkande faktorer har en fallstudie på ett 

premiumfastighetsbolag i Stockholm utförts. Metodmässigt är studien i huvudsak 

kvantitativ.  

 

Historisk data gällande försäljningar har undersökt och ställts emot bostadsprisindex 

där skillnader i prisutveckling har kunnat identifieras. Företaget i fallstudien visade 

sig ha en starkare prisutveckling än både index för Stockholm Stad och respektive 

SAMS-område, vilket innebär en högre avkastning för investerare i det undersökta 

företaget jämfört med index.  

 

En regressionsanalys har genomförts för att testa hypotesen att ett premiumvarumärke 

har positiv påverkan på priset på bostadsrätter. Variabeln premiumvarumärke 

konstaterades statistiskt signifikant enligt modellen som testades och hypotesen kunde 

bekräftas. 

 

Förändringen i pris och prisutveckling i den här studien kan härledas till förändrade 

preferenser på marknaden, ett starkt varumärke och ett relativt unikt koncept. För att 

kunna fastställa att ett premiumfastighetsbolags snabbare prisutveckling beror på 

dessa faktorer krävs dock ytterligare analyser av fler premiumföretag. 

Sammanfattningsvis konstateras att ett premiumvarumärke i det undersökta fallet  

påverkar både pris och prisutveckling gällande bostadsrätter positivt.  
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1.    Inledning 
1.1 Bakgrund 

I Stockholm har det de senaste åren skett en stadig prisuppgång på 

bostadsrättsmarknaden. Det ledande analysföretaget Valueguards bostadsprisindex 

visar att bostadsrättsmarknaden är på sin högsta nivå någonsin
1
. Hemnet, Sveriges 

största bostadssite, har aldrig tidigare haft så många besökare i veckan vilket styrker 

att intresset för bostadsrättsmarknaden aldrig varit större än nu
2
. Den betydande 

mängden bostäder som köps i investeringssyfte gör det intressant att undersöka om 

avkastningen för olika typer avbostadsrätter skiljer sig åt.  

 

Bostadsmarknaden utvecklas ständigt och en intressant nisch är marknaden för 

premiumbostäder. En premiumbostad utmärker sig bland annat genom sitt varumärke, 

som signalerar kvalitet till tilltänkta köpare. Tidigare studier visar att det är svårt att 

fastslå effekten av ett varumärke
3
. Att undersöka om premiumvarumärken inom 

bostadsrättsmarknaden haft en högre prisutveckling än genomsnittet är betydelsefullt 

inte bara för det enskilda företaget, utan även för privata investerare. En angelägen 

fråga är således om det finns en prispremie för premiumvarumärken på 

bostadsrättsmarknaden. I uppsatsen analyseras även avkastning utifrån prisutveckling 

för bostadsrätter. 

 

Uppsatsen poängterar skillnad mellan pris och prisutveckling. Prisutveckling syftar på 

förändringen av ett pris som skett under en viss period. Det som mäts är således i 

vilken takt priset har förändrats i förhållande till valt jämförelsematerial. Pris är å 

andra sidan kopplat till en specifik tidpunkt.  

 

Dessa två frågor undersöks genom en fallstudie på Företag X. Företaget i fråga 

förmedlar en så kallad premieprodukt på bostadsmarknaden, en bostadsrätt där fokus 

lagts på design, arkitektur, faciliteter och nytänkande. Detta för att signalera högre 

kvalitet än andra objekt på bostadsmarknaden.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om premiumbostäder har ett bestående 

mervärde vad gäller prisutveckling. Med premiumbostäder avses i det här fallet 

bostadsrätter med hög standard vad gäller design, faciliteter och arkitektur. Syftet är 

också att genom en regressionsanalys testa hypotesen att premiumvarumärken 

påverkar priset positivt relativt andra objekt på marknaden.  

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Svenska Dagbladet. Prislyft på alla fronter. 

2
 Svenska Dagbladet. Högtrycket på bomarknaden gav inte med sig i april heller. 

3
 Cobb-Walgren m.fl. 1995, s. 36 
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Frågeställningarna är därmed; 

 

 Hur ser prisutvecklingen ut för ett premiumvarumärkes bostadsrätter ut 

jämfört med prisutveckling hos framtagna index som illustrerar övriga 

marknaden för bostadsrätter i jämförbart område?  

 

 Vad beror eventuella skillnader på? 

 

 Påverkar variabeln premiumvarumärke priset positivt? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus ligger på att analysera andrahandsvärdet hos ett 

premiumvarumärkes bostadsrätter. Detta undersöks genom att 156 premiumbostäder 

väljs ut för närmare granskning. Dessa lägenheter har valts då de har sålts vidare 

minst en gång och att de därmed har i alla fall ett andrahandsvärde. Tidsperioden som 

valts är 2005-2015, detta för att se prisutvecklingen strax innan och strax efter 

färdigställandet av bostäderna. Fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och är 

premiumbostäder. 

 

1.4 Rapportens struktur 

Då uppsatsen har två huvudsakliga frågeställningar kommer både teori och resultat att 

delas upp i två delar. Först följer teori till del ett av uppsatsen, påverkan av pris. En 

hypotes ställs upp som i nästa del testas genom en regressionsanalys. Teori vad gäller 

påverkan på prisutveckling består av lämpliga modeller som behandlar 

prispåverkande faktorer samt deras effekt på marknaden. Modellerna är hämtade ifrån 

kapitel II i Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden, ’’En 

makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige”
4
.  

 

Först presenteras resultaten från den studie som gjorts vad gäller prisutveckling för 

premiumvarumärkets bostadsrätter jämfört med valda prisindex. Därefter presenteras 

den hypotestestande regressionsanalysen i form av tabeller. Information om 

Resudialerna från regressionsanalysen presenteras i bilaga 1. 

 

Av sekretesskäl kommer varken data från Företag X eller index från Valueguard att 

redovisas i bilagor. När resultatet har presenterats följer en analys av tänkbara 

bidragande faktorer utifrån modeller och teori som introducerats i första delen av 

uppsatsen. Därefter dras ett antal slutsatser för att avsluta uppsatsen och besvara 

frågeställningarna.  

 

  

                                                        
4
 Claussen, C. A., Jonsson, M. och Lagerwall, B. 2011. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Denna del inleds med teori avseende påverkan på pris, därefter följer teori om övriga 

prispåverkande faktorer som underlag för den studie som behandlar påverkan på 

prisutveckling. 

 

2.1 Påverkan på pris 

2.1.1 Bostadsrättsspecifika variabler  

Valet av beroende variabel i en regressionsanalys kan variera. I somliga studier har 

hyresgästen eller ägaren till bostadens egen uppskattning av marknadsvärdet använts. 

I andra studier har marknadsvärdet uppskattats med transaktioner som skett på 

tidigare sålda objekt. Det senare alternativet tenderar att stämma bättre överens med 

verkligenheten
5
.  

 

Beroende av hur analysen som utförs ser ut och vad som ska undersökas, kan olika 

oberoende variabler vara relevanta. Mängden oberoende variabler och valet av dessa 

behöver anpassas till hur hypotesen är formulerad. Syftet är att de beroende 

variablerna ska representera bostadens individuella kännetecken. I analysen används 

regressionskoefficienterna för att uppskatta de oberoende variablernas implicita effekt 

på den beroende variabeln
6
. Enligt Edmonds specificeras inte vilka oberoende 

variabler som måste inkluderas i en regression
7
. Valet av oberoende variabler bör 

baseras på den befintliga kunskapen om underliggande ekonomiska teorier
8
.  

 

2.1.2 Varumärkeskapital 

Att ett företags namn påverkar värdet av företagets produkter förklaras genom 

varumärkesteori. Kotler definierar ett varumärke som
9
 

 

’’A name, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the 

goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those 

of competitors’’.  

 

Inom varumärkesteori är brand management den del som beskriver hur ett varumärke 

fungerar som värdeskapare. Varumärket räknas som ett redskap i 

försäljningsprocessen av produkten
10

. I Melins rapport tydliggörs att forskning kring 

varumärkets värdeskapande och hur varumärket kan vara en signifikant faktor bakom 

långsiktig konkurrenskraft och tillväxtförmåga, kallas strategic brand management. 

Genom att värdera ett varumärke ekonomiskt synliggörs en annars dold tillgång.  

 

                                                        
5
  Malpezzi. S. 2002. 

6
  Malpezzi. S. 2002. 

7
  Edmonds. R.G. 1984. 

8
  Amemyia, T. 1980. 

9
  Kotler, P. 1997.  

10
 Melin F.1999.  
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Således är ett starkt varumärke en tillgång för företaget i sig. Kapferer som också talar 

för strategic brand management menar att varumärket även är en tillgång för 

konsumenten
11

. Den här tillgången innebär lojalitet till varumärket och medvetenhet 

om namnet i sig, samt kvalitet och associationer kopplade till varumärket. Vid 

mätning av varumärkets värde använder man sig av begreppet varumärkeskapital, 

eller brand equity
12

. Det finns många sätt att definiera varumärkeskapital, Farquhar
13

 

menar att varumärkeskapital är det mervärde som ett visst varumärke förser en 

produkt med.  

 

I och med svårigheterna att mäta varumärkeskapital monetärt, använder sig många 

företag av en mätning bestående av varumärkesmedvetenhet, preferenser, attityd etc. 

Detta blir då en form av värdering av varumärkets tillgångar där konsumentens 

uppfattning av varumärkets mervärde är invägt. Flera studier har gjorts på företag 

med höga nivåer av varumärkeskapital som visat leda till både högre 

konsumentpreferenser
14

 och högre köpintentioner
15

. 

 

Sammantaget leder detta resonemang oss till följande hypotes; 

Ett premiumvarumärke har positiv påverkan på pris på marknaden för bostadsrätter. 

 

2.2 Påverkan på prisutveckling 

2.2.1 Modeller 

Uppsatsen kommer även att beskriva utvecklingen av bostadspriser i Stockholm med 

utgångspunkt i modeller för bostadsmarknaden. I Riksbankens utredning om risker på 

den svenska bostadsmarknaden finns i kapitel II ”En makroekonomisk analys av 

bostadspriserna i Sverige”. I rapporten har Riksbanken estimerat en ekonometrisk 

modell som visar realpriset på bostäder. 

 

Ekonometriska modeller skattas på historisk data och förklarar genom ett antal 

variabler utvecklingen av bostadspriser. I en annan modell, den allmänna 

jämviktsmodellen, påstås ytterligare en faktor, nämligen ändrade preferenser, som en 

viktig förklaring till bostadsprisernas utveckling de senaste 20 åren. Nedan följer en 

närmare förklaring av respektive modell. 

 

2.2.1.1 Den ekonometriska modellen 

Den ekonometriska modellen grundar sig på teoretiska samband på 

bostadsmarknaden. Realvärdet av hushållens finansiella tillgångar, hushållens reala 

disponibla inkomst samt realräntan efter skatteavdrag är de tre variabler som förklarar 

utvecklingen i priser, enligt Riksbankens modell. Det rör sig om en 

felkorrigeringsmodell. Detta gör det möjligt att skilja mellan ett långsiktigt 

                                                        
11

 Kapferer J-N. 1998. s.26 
12

 Melin F. 1999. 
13

 Farquhar, P.H. 1989. 
14

 Cobb-Walgren m.fl.1995, s. 36 
15

 Aaker & Jacobson. 1994. 



 
 

 10 

jämviktspris, det fundamentala priset på bostäder samt ett kortsiktigt jämviktspris. En 

viss del av skillnaden mellan det fundamentala priset och det kortsiktiga 

jämviktspriset korrigeras i varje period. Anledningen till att man väljer att skilja på ett 

kortsiktigt och ett långsiktigt jämviktspris är bland annat att det tar tid att bygga nya 

bostäder. En förändring i efterfrågan får stor inverkan på priset, då utbudet av 

bostäder på kort sikt är konstant. Långsiktigt kommer däremot utbudet i högre grad att 

reagera på priset, vilket gör att en förändring i efterfrågan får mindre effekt. 

 

Hushållens finansiella tillgångar förklaras enligt Riksbanken som innehavet av aktier, 

obligationer, bankkonton, försäkringar och övrigt, deflaterade med 

konsumentprisindex med fast ränta (KPIF). Hushållens bruttoinkomst minus direkta 

skatter, deflaterad med KPIF ses som variabeln disponibel inkomst. Realräntan efter 

skatteavdrag räknas ut av en ekvation som multiplicerar räntan med andelen 

räntebetalningar som hushållen inte kan dra av från sin skatt, och sedan subtraherar 

KPIF-inflationen mätt som årlig procentuell förändring
16

. 

 
Figur 2: Realränta efter skatt 

Källa: Claussen, Carl Andreas, Jonsson, Magnus och Lagerwall, Björn. 2011. 

 

I modellen bestäms sedan det långsiktiga jämviktspriset (p*) av nivån på hushållens 

reala disponibla inkomst (di), realräntan efter skatteavdrag (rr) samt hushållens 

finansiella förmögenhet (df). Ekvationen som modellen leder fram till innebär att den 

långsiktiga nivån på fastighetsprisindexet i kvartal bestäms av nivån på de tre 

variablerna ett kvartal tidigare. I ekvationen i figur 3 står t för period samt talen inom 

parentes för p-värden. 

 
Figur 3: Det långsiktiga jämviktspriset     

Källa:
 
Claussen, Carl Andreas, Jonsson, Magnus och Lagerwall, Björn. 2011. 

 

Det modellen således visar är att en 1 procent högre realränta efter skatt leder till en 

nedgång i det långsiktiga jämviktspriset på hela 6 procent. Vise versa visar modellen 

att om realräntan efter skatt sänkts med en 1 procent leder det till en uppgång i det 

långsiktiga jämviktspriset på 6 procent. 

 

Ekvationen för det långsiktiga jämviktspriset visar att 1 procents ökning i den reala 

disponibla inkomsten ger en ökning i bostadspriserna med 1,2 procent, samt att en 

                                                        
16

 Claussen, C. A., Jonsson, M. och Lagerwall, B. 2011. 
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ökning i hushållens finansiella tillgångar på 1 procent leder till en ökning med 0,15 

procent på bostadspriserna. 

 

När det kommer till den kortsiktiga dynamiken ger modellen en ytterligare ekvation 

som förklarar påverkan på just kort sikt av de olika variablerna, se figur 4. 

 
Figur 4: Det kortsiktiga jämviktspriset     

Källa:
 
Claussen, Carl Andreas, Jonsson, Magnus och Lagerwall, Björn. 2011. 

 

I ekvationen (figur 4) mäter koefficienten framför (pt-1 – p*t-1) felkorrigeringen, hur 

snabbt en avvikelse mellan det faktiska bostadspriset och det långsiktiga 

jämviktspriset korrigeras. Det innebär således att 10 procent av avvikelsen korrigeras 

varje kvartal, enligt ekvationen. Det betyder att 30 procent av avvikelsen korrigeras 

inom ett år. Hur exakt Riksbankens modell är visas i figur 5 nedan. 

 

 
Figur 5: Faktiska bostadspriser och bostadspriser enligt modellen   

Källa: Claussen, Carl Andreas, Jonsson, Magnus och Lagerwall, Björn. 2011. 

 

Data som har använts i modellen är från första kvartalet 1986 till tredje kvartalet 

2010. Det går således att se att Riksbankens ekonometriska modell ger en utveckling 

som väl överensstämmer med den faktiska utvecklingen. 

 

I rapporten nämns att andra studier på svensk data har använt fler eller andra variabler 

i liknande modeller, som exempelvis arbetslöshet, demografiska variabler, variabler 

som mäter penningpolitiska förväntningar, index för byggkostnader, kredittillväxt. 

Anledningen till att Riksbanken inte tagit med demografiska faktorer i sin 

ekonometriska modell tycks vara på grund av att data inte finns som kvartalsdata. De 

skriver också att kredittillväxten är en dålig indikator för tillgången på kredit på den 
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avreglerade svenska kreditmarknaden. I deras statistiska beräkningar har det också 

visat sig att byggkostnaderna exklusive tomtkostnaderna bestäms tillsammans med 

bostadspriserna, och därmed inte är relevant som en variabel till förklaringen av 

bostadspriserna. 

 

Sammanfattningsvis kan den senaste tidens snabba uppgång i bostadspriserna till 

största delen förklaras, enligt Riksbankens ekonometriska modell, av ökande 

inkomster hos hushållen och lägre realräntor
17

. 

 

2.2.1.2 Den allmänna jämviktsmodellen 

Den allmänna jämviktsmodellen för bostadspriser utvecklades av Iacoviello och 

Neri
18

. Modellen har därefter modifierats och estimerats på svenska data av Walentin 

och Sellin
19

. Hittills har den använts framförallt i den penningpolitiska analysen på 

Riksbanken men även hos andra centralbanker och institutioner, exempelvis ECB
20

. 

 

Modellen bygger på att det finns det tre typer av aktörer: hushåll, företag och en 

centralbank. Företagen verkar dels i en bostadssektor där de producerar bostäder, dels 

i en varusektor där de producerar konsumtionsvaror, investeringsvaror och 

insatsvaror. För att producera varor krävs arbetskraft och kapital, medan produktionen 

av nya bostäder utöver det kräver mark och insatsvaror. I och med att mark är en 

förutsättning för att kunna bygga bostäder så är antagandet om enbart kapital och 

arbetskraft alltför restriktivt här. Något som man lätt kan observera från data är att 

priser på bostäder historiskt sett har ökat i snabbare takt än priser på andra varor. I och 

med det är det viktigt att tydligt modellera produktionen av bostäder. 

 

En förklaring till den snabba utvecklingen kan enligt modellen vara att den 

teknologiska utvecklingen inom bostadssektorn går relativt långsamt. Det finns två 

olika typer av hushåll i modellen: tålmodiga och otåliga. De otåliga hushållen 

konsumerar gärna sina inkomster relativt snabbt medan de tålmodiga hellre skjuter 

upp konsumtionen och är mer benägna att spara. Detta medför att de tålmodiga 

hushållen kan ses som långivare medan de otåliga blir låntagare. Det är svårare för de 

otåliga hushållen att få lån, de kan därmed inte finansiera hela bostadsköpet genom 

lån utan behöver ha en viss andel kontant. 

 

Förändringar i bostadspriser påverkar dessa hushålls låne- och 

konsumtionsmöjligheter, vilket innebär att effekterna av ändrade bostadspriser kan 

sprida sig från bostadsmarknaden till konsumtionen och den aggregerade ekonomin. 

De tålmodiga hushållen arbetar och konsumerar konsumtionsvaror, de levererar lån 

som möjliggör investeringar för företagen och de otåliga hushållens bostadsköp. 

Samtidigt så arbetar och konsumerar de otåliga hushållen på samma sätt som de 
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 Claussen, C. A., Jonsson, M. och Lagerwall, B. 2011. 
18

 Iacoviello, M. and S. Neri, 2010.  
19

 Walentin K. och P. Sellin P. 2010.  
20

 Lombardo, G. and P. McAdam, 2008. 
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tålmodiga men de ackumulerar endast den förmögenhet som krävs för att finansiera 

säkerheten på sina bostadslån. 

 

Centralbanken antas följa en så kallad Taylor-regel
21

. Att den gör det innebär att 

styrräntan reagerar på den faktiska inflationens avvikelse från inflationsmålet och 

BNP-tillväxtens avvikelse från sin långsiktiga nivå. För att inte behöva få för stora 

variationer i styrräntan antas den även bero på styrräntan i förra kvartalet. Om 

inflationen och tillväxtens avvikelse från sina långsiktiga nivåer är noll blir alltså 

styrräntan konstant. Skulle inflationen avvika från målet och/eller BNP från långsiktig 

tillväxt höjs eller sänks styrräntan beroende på avvikelsernas storlek och riktning. 

Penningpolitiken i många länder kan beskrivas relativt väl med hjälp av Taylor-

regeln, vilket har gjort den populär. 

 

I den allmänna jämviktsmodellen är den grundläggande principen att dela upp 

variabler i endogena och exogena. Endogena variabler kan förklaras inom modellen, 

de exogena variablerna förklaras utanför modellen. Variationer i de exogena 

variablerna driver fluktuationer i de endogena variablerna, man brukar säga att 

ekonomin utsätts för störningar då de exogena variablerna varierar. Den teknologiska 

utvecklingen är ett exempel på en exogen variabel, skulle denna ändras skulle det 

orsaka förändringar i hushållens och företagens konsumtion, investeringar, 

arbetsutbud etc. Modellen innehåller nio olika exogena variabler eller störningar; tre 

olika störningar som gäller hushållens preferenser, tre som beror av den teknologiska 

utvecklingen, en kostnadsstörning som har en direkt påverkan på inflationen, en 

penningpolitisk störning som i första hand påverkar räntan och en 

inflationsmålsstörning som påverkar centralbankens inflationsmål. 

 

Enligt Riksbankens rapport har den historiskt sett viktigaste förklaringen till 

fluktuationer i bostadspriserna varit förändringar i preferenser för eller efterfrågan på 

bostäder relativt annan konsumtion. Förändringar i preferenser och i efterfrågan kan 

tillsammans förklara runt 70 procent av fluktuationerna. Penningpolitiska störningar 

står för en mindre del, cirka 20 procent. Penningpolitiken följer den så kallade Taylor-

regeln, närmare förklarad ovan, vilket normalt sett innebär att den endast regerar på 

förändringar i BNP och inflation. Den penningpolitiska störningen i modellen kan ses 

som en restpost, den förklarar förändringar i räntan utöver det som är motiverat av 

förändringar i BNP och inflation. De övriga sju störningarna förklarar resterande 10 

procent. 

 

Enligt modellen ligger för närvarande bostadspriserna runt 20 procent över trend. En 

stor del av förklaringen till det är en ökad preferens för eller efterfrågan på bostäder 

relativt annan konsumtion, vilket har drivit upp prisnivån. Enligt modellen har 

penningpolitiken varit mer expansiv än normalt vilket lett till störningar som också 

bidragit en del till att driva upp priserna på bostäder de senaste åren. Att 
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produktivitetsutvecklingen varit långsammare än normalt är en tredje orsak till att 

priserna drivits upp
22

. En mer detaljerad diskussion om de faktorer som har förklarat 

fluktuationerna i bostadspriserna finns att läsa, se Walentin och Sellin
23

. 

Sammanfattningsvis kan den största delen av bostadsprisernas uppgång förklaras av 

hushållens ökade preferens för eller efterfrågan på boende relativt annan konsumtion. 

Något som modellen inte kan förklara är varför detta har skett och det är också svårt 

att skatta preferenser eftersom de inte är direkt observerbara. 

 

Man kan i vissa fall förklara fluktuationerna med förändringar i efterfrågan som inte 

direkt kan hänföras till inkomster och ränta. Det kan vara påståenden av typen ”ett 

ökat behov av privatliv”, ”förändringar i smak”, och ”en tro på fastighetsköp som 

investering”, se Iacoviello
24

. 

 

Därmed tyder resultatet från de två modellerna, den ekonometriska modellen samt 

jämviktsmodellen, på att förklaringen bakom de höga bostadspriserna är ökade 

inkomster, låga realräntor och ökade preferenser för eller efterfrågan på bostäder 

relativt annan konsumtion
25

. 

 

2.2.2 Prispåverkande faktorer 

I grundläggande modeller om utbud och efterfrågan förklaras hur ett jämviktspris 

uppstår på marknaden
 26

. Det behöver finnas konsumenter som efterfrågar en vara 

eller tjänst och producenter som producerar varan eller tjänsten. Efterfrågekurvan för 

en produkt visar att sambandet mellan efterfrågad kvantitet och pris är negativt.  

Konsumenter köper mer av en vara om priset minskar och mindre om priset ökar. 

Utbudskurvan å andra sidan visar att sambandet mellan pris och utbjuden kvantitet är 

positiv. Då utbudet är lika med efterfrågan säger man att marknaden har hittat sin 

jämviktspunkt. Detta innebär att det produceras varor i precis den mängd och till det 

pris som konsumenterna är villiga att betala. Detta är en utgångspunkt i många av de 

modeller som används på marknaden för att analysera priser.  

 

Generellt så är denna teori applicerbar på fastighetsmarknaden. Dock så tar det längre 

tid för fastighetsmarknaden, jämfört med andra marknader, att öka kvantiteten. 

Därmed kan man dra slutsatsen att utbudet på kort sikt är konstant och att 

prisförändringar på kort sikt ofta sammanhänger med förändringar i efterfrågan. 

Nedan följer en närmare beskrivning av de prispåverkande faktorer som nämnts i 

modellerna ovan samt en genomgång av de regelverk som kan ha påverkat prisnivån 

under tidsperioden som rapporten berör. Spekulationer har också tagits med som en 

prispåverkande faktor
27

. 
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2.2.2.1 Ränteläget och KPI     

Adams och Füss
28

 undersökte i sin rapport den långsiktiga effekten och den 

kortsiktiga dynamiken hos makroekonomiska variabler på fastighetspriser i världen. 

De konstruerade ett nytt begrepp för inkomst, ”ekonomisk aktivitet”. Ekonomisk 

aktivitet består av penningmängd, konsumtion, industriproduktion, BNP och 

sysselsättning. Med hjälp av data från 15 OECD länder under 30 år kunde de både 

bekräfta tidigare studier inom området och själva komma fram till en del slutsatser. 

En ökning med 1 procent av den ”ekonomiska aktiviteten” leder till en ökning av 

fastighetspriserna på 0,6 procent på lång sikt. En ökning av de långsiktiga räntorna 

leder till en ökning med 0,3 procent av priserna på fastigheter vilket gör fastigheter 

mindre intressant som investering jämfört med ”fixed-income investments”. 

 

I undersökningen visade sig Sverige känsligare för förändringar i makroekonomiska 

variabler än snittet. Genomsnittet ligger på 0,34 medan den svenska priselasticiteten 

visade sig vara 0,99 enligt undersökningen. Till skillnad från tidigare rapporter får de 

även fram att det borde ta mycket längre tid att nå jämvikt, ca 14 år i och med att 

fastighetspriserna är så pass trögrörliga. I rapporten beskrivs ränteläget och andra 

makrovariabler som att de är av betydelse för prisutvecklingen på 

fastighetsmarknaden. 

 
Figur 6: Inflation   Källa:

 
Data från Statistiska Centralbyrån. 2015. Inflation i Sverige. 

 

Inflationen är den bestående ökningen av genomsnittskostnaden för varor och tjänster 

och därmed även priset på bostäder
29

. Genom att studera figur 6 går det att se att 

under tidsperioden 2005 till 2014 nåddes inte Riksbankens inflationsmål på 2 procent 

någon gång. Närmast målet var innan finanskrisen år 2007 med en inflation på 2,2 

procent. År 2009 rådde deflation på -0,3 procent. Från diagrammet går det också att 

avläsa att inflationen de senaste åren i Sverige varit väldigt låg. År 2012 låg 

inflationen på 0,9 procent, och år 2013 låg genomsnittet på ingen inflation alls (0,0 

procent). 

                                                        
28
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29

 Nationalencyklopedin. 2015. Inflation. 
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Figur 7: Reporänta   Källa: Data från Sveriges Riksbank 2015. Reporänta.      
  

I figur 7 gällande reporäntans nivå under de senaste åren syns stora variationer. 

Tydligt ses Riksbankens försök till att använda reporäntan som styrmedel för att 

förhindra kraftiga upp och nedgångar i rikets ekonomi. Under en del av den mest 

kritiska perioden under krisen sänkte Riksbanken Reporäntan med -4,5 procent under 

en period på drygt 9 månader (15 oktober 2008 - 8 juli 2009). Sedan december 2011 

har de enda förändringar som skett med reporäntan inneburit sänkningar. För första 

gången någonsin sänkte Riksbanken 2015 Reporäntan till minus. Reporäntan låg i 

februari 2015 på -0,10 procent och i mars 2014 på -0,25 procent
30

. 

 

2.2.2.2 Tillgången på bostäder          

Adams och Füss påstår att en ökning av byggnadskostnader leder resulterar i 

prisökning på fastigheter med 0,6 procent genom att utbudet minskas på lång sikt, 

vilket medför högre hyror och dyrare fastigheter
31

. Generellt kan man säga att utbudet 

på fastighetsmarknaden på kort sikt är konstant. Det tar längre tid för 

fastighetsmarknaden till skillnad från många andra marknader att öka kvantiteten trots 

att det kan finnas en ökad efterfrågan
32

. 

 
Figur 8: Byggnadsverksamhet 2005-2013   Källa: Stockholm Stad. 2015 s.205 
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31
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Figur 8 visar byggnadsverksamheten i Stockholms län under perioden 2005 till 2013. 

Ett nettotillskott har räknats fram genom att ta antal nybyggda lägenheter plus ett 

tillskott av ombyggda lägenheter minus rivna lägenheter under samma tidsperiod. 

Man kan konstatera att det inte byggs mer och mer för varje år, grafen är ganska 

hackig. År 2005 ser man en stark uppgång utav nybyggda lägenheter, mellan 2005 

och 2006 kan man avläsa en ökning på nästan 150 procent. Åren efter ligger nivån på 

mellan 3 000 och 5 000 nya fastigheter per år, 2009 till 2011 minskar antalet 

nybyggda fastigheter för att sedan fortsätta öka 2011 till 2012. Den mest aktuella 

statistiken som finns är ifrån 2013, mellan 2012 och 2013 gick antalet nybyggda 

lägenheter ner. 

 

Nettotillskottet av nybyggda lägenheter följer kurvan för nybyggda fastigheter väldigt 

bra efter 2007. Innan dess kan man avläsa en större variation i ombyggda och rivna 

fastigheter vilket förklarar skillnaden mellan de två tidigare kurvorna. Efter 2007 så 

har utvecklingen för ombyggda och rivna lägenheter varit relativt stabil. Därmed så 

har nettotillskottet haft ungefär samma utveckling som kurvan för nybyggda 

lägenheter. 

 

 
Figur 9: Bostadsbestånd och befolkning 1900-2013  Källa: Stockholm Stad. 2015 s.175 

 

I figur 9 ser man bostadsbeståndets utveckling i förhållande till befolkningsökningen 

mellan 1900 och 2013 i Stockholms län. Men en rumsenhet avses både rum och kök. 

Ex: En lägenhet med 3 rum och kök innehåller 4 rums-enheter. Utvecklingen av antal 

rumsenheter har varit positiv i princip hela tiden från och med 1900 tills nu. Vid en 

närmare titt på perioden 2005 till 2013 så ser man att grafen avstannar lite lätt i mitten 

av 2000-talet. Därefter fortsätter en positiv utveckling. Utvecklingen av antal bostäder 

har varit positiv hela tiden under samma tidsperiod, befolkningstillväxten lika så.    

2.2.2.3 Disponibel inkomst               

Flera forskningsrapporter visar att hushållens disponibla inkomst är av central 

betydelse. Englund slår fast att sambandet mellan priserna på bostadsmarknaden och 
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hushållens disponibla inkomst är påtagligt positivt
33

. Flera studier visar att 

inkomstelasticiteten är approximativt ett, eller åtminstone inte långt därifrån. 

Efterfrågan påverkas således starkt av hushållens disponibla inkomst, enligt Girouard 

m.fl. verkar dock inte förändringar i priset påverka efterfrågan lika starkt
34

. 

 
Figur 10: Hushållens disponibla inkomst  

Källa: Data från ekonomifakta. 2015. Hushållens inkomster. 

 

Summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter ses som hushållens 

disponibla inkomster. Detta innebär således att det är inkomsten som hushållen själva 

förfogar över och som kan användas på två sätt; konsumeras eller sparas. I 

diagrammet ovan uttrycks hushållens disponibla inkomster i löpande priser, samt i 

inflationsjusterade priser i 2014 års penningvärde. Figur 10 visar således att om 

inflationen räknas bort, har hushållens köpkraft inte haft en spikrak utveckling till det 

bättre. Det är under ungefär de senaste tio åren som utvecklingen av hushållens 

köpkraft har varit mer obrutet positiv.         

 

2.2.2.4 Finansiella tillgångar   

Att hushållens finansiella tillgångar ses som en prispåverkande faktor gällande 

prisutvecklingen på bostadsrätter nämndes bland annat i den ekonometriska modellen 

från Riksbanken i kapitel 2.1. Finansiella tillgångar kan definieras på olika sätt, man 

kan till exempel välja att inkludera bostadsrättsandelar eller att exkludera dessa. Här 

används Riksbankens definition enligt modellen, vilket innebär att bostadsrättsandelar 

exkluderas. 

                                                        
33

 Englund P, 2011. 
34
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Figur 11: Hushållens finansiella tillgångar (mdkr) och börsindex    

Källa: Statistiska Centralbyrån. 2015 Hushållens finansiella tillgångar. 

 

Hushållens finansiella tillgångar består av innehavet av aktier, bankkonton, 

obligationer, försäkringar och övrigt, deflaterat med KPIF vilket kan ses i figur 11. 

Statistik över hushållens finansiella tillgångar hittas i finansräkenskaperna varje 

kvartal, som är en del av nationalräkenskapssystemet och publiceras av SCB
35

. Den 

övervägande delen av de finansiella tillgångarna består av försäkringssparande. 

Försäkringssparandet består bland annat av det privata pensionssparandet
36

. Sedlar 

och pengar har i princip hållits konstant under den berörda tidsperioden. Det går att se 

en viss utveckling hos aktier och fonder åt det positiva hållet.  

 

Här har som sagt bostadsrätter exkluderats. Om bostadsrätter skulle vara del av de 

finansiella tillgångarna kan detta tolkas som missvisande i och med brist på 

information vad gäller finansieringen av dessa bostadsrätter. En del av det som ser ut 

som en tillgång kan egentligen utgöras till större delen av en skuld.  

 

2.2.2.5 Preferenser 

Tidigare nämndes preferenser som en viktig prispåverkande faktor enligt Riksbankens 

allmänna jämviktsmodell. Svårigheter med att mäta preferenser då de inte är direkt 

observerbara leder till att man alltid måste titta tillbaka i tiden för att hitta 

förändringar. Hans Lind
37

, professor i fastighetsekonomi på KTH, menar att om man 

jämför idag med 1980-talet är en trend man kan se att fler personer idag söker sig mot 

centrala lägen och bostadsrätter, och inte i lika hög grad mot förorter och villor. 

Eftersom bostadsrättspriserna stigit kraftigt under de senaste 25 åren har nog många 

uppfattningen att det långsiktigt är bättre att äga och att man därför tidigare kan tänka 

sig att köpa en bostadsrätt. 

                                                        
35
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En ytterligare förändring i preferenser, som hänger ihop med önskan att bo centralt, är 

en ökad acceptans att bo mindre. I och med de ökande höga priserna i centrala lägen 

accepteras mindre lägenheter, särskilt mätt i kvadratmeter. Rummen kan vara mindre 

och ändå ses lägenheten som acceptabel, då man i centrala lägen i större utsträckning 

socialiserar utanför boendet. 

 

Denna ändring i preferenser har i sin tur lett till att prisutvecklingen på mindre 

bostadsrätter ökat snabbare än större bostadsrätter. Fler intressenter för centrala lägen 

leder till fler intressenter för mindre bostadsrätter i och med höga kvadratmeterpriser.  

 

På det stora hela har alla storlekar på bostadsrätter stigit kraftigt men relativt sett har 

således mindre lägenheter stigit mer i pris. Dock menar Hans Lind att det är viktigt att 

poängtera att det alltid är och har varit en stor spridning i preferenser och att det är 

förändringar på marginalen
38

. 

 

2.2.2.6 Demografiska faktorer 

Gällande demografiska faktorer menar Englund att det finns flera exempel som visar 

på att förändringar i demografi är prispåverkande
39

. Att inflyttning till storstäder har 

en positiv prispåverkan på bostäder är Stockholm ett exempel på, och vice versa är 

Norrland exempel på att utflyttning har haft en negativ prispåverkan på bostäder. 

 

Ytterligare studier som påvisat att demografi är en påverkande faktor har gjorts av 

Mankiw och Weil 
40

. De visar att tydliga skillnader i efterfrågan av bostäder finns, där 

efterfrågan mäts i pris, beroende på ålder. Unga personers efterfrågan på bostäder 

tenderar att vara låg, likaså äldre personers. Ett positivt samband finns mellan 

efterfrågan mätt i pris och personer i medelåldern. Vidare drar även Girouard m.fl. 
41

 

slutsatsen att ett positivt samband mellan antalet personer i medelåldern, som således 

vanligtvis är i det familjebildande stadiet, och priser på bostäder finns. Lindh och 

Malmberg 
42

 instämmer i att en växande äldre generation har en negativ effekt på 

byggandet, både i Sverige och i övriga OECD-länder de undersökt. Detta resultat kan 

hjälpa till vid prognoser av fastighetsmarknaden, i och med att åldersstrukturen är 

något man har information om. 
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Figur 12: Folkmängdens förändringar i Stockholms län Källa: Stockholm Stad. 2015 s.146 

 

Figur 12 visar hur folkmängden i Stockholms län har förändrats mellan 1940 och 

2013, samt en prognos för 2014-2023. De senaste åren känns mest intressanta. Vad 

gäller födelsenettot, antal födda minus antal döda, ser det ut att ha vuxit i en ganska 

stabil takt sedan slutet av 1990-talet. Flyttningsnettot har fluktuerat betydligt mer och 

det går att se tydligt att flyttningsnettot och folkmängdsförändringen följer i princip 

samma utveckling. Folkmängdsförändringen har varit positiv sedan 1980-talet vilket 

är ett tecken på att befolkningen i Stockholms län ökar. Tittar man på födelsenettot 

och flyttningsnettot så kan man se att det inte bara är nya födslar som bidrar till 

folkmängdsförändringen utan att det även är en hel del som flyttar in. 

 
Figur 13: Folkmängd efter ålder och kön 2013-12-31i Stockholms län  

Källa: Stockholm Stad. 2015 s.127 

 

I figur 13 kan man se folkmängden (efter ålder och kön) i hela Stockholms län samt i 

innerstaden. Könsfördelningen verkar se ganska jämn ut oberoende av ålder. Dock går 

det tydligt att avläsa att åldersgrupperna är olika stora. Större delen av befolkningen 

verkar vara mellan 15 och 45 år gamla. Då man ska försöka prognostisera den 

framtida efterfrågan på olika slags bostäder kan detta enligt en del teorier vara ett 
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lämpligt verktyg. Genom att titta på hur många som finns i respektive ålderskategori 

kan man försöka dra slutsatser för hur stor efterfrågan kommer att bli under olika 

tidsperioder.   

 

2.2.2.7 Regelverk 

I uppsatsen har fokus lagts på rapporter från Riksbanken om förhållanden som berör 

bostadsmarknaden. Flera undersökningar visar på att fundamentala faktorer är det 

som påverkar priser på bostadsmarknaden i störst grad, där kan realräntor och 

regelmässiga förändringar som bidrar till ändringar i avkastningsgrad och 

kapitalkostnader för bostäder nämnas. Avregleringar som införts i ett flertal länder 

som gjort det mer förmånligt med bostadsägande är en stark faktor som drivit på 

prisökningar. Borttagandet av utlåningstak för banker samt kreditinstitut på 1980-talet 

i Sverige ges som exempel på en avreglering som definitivt påverkade 

prisutvecklingen på bostadsmarknaden Englund
43

. Under den här rapportens berörda 

tidsperiod 2005-2015 har Basel III, förslag på amorteringskrav samt 

rekommendationer om bolånetak vägts in som regelmässiga faktorer som kan ha viss 

påverkan på bostadsmarknadens prisutveckling i Sverige. 

 

2.2.2.7.1 Basel III 

Basel III utarbetades efter finanskrisen som en uppsättning reformer vars syfte var att 

säkerställa effektivare reglering, övervakning och säkerhetstänk inom banksektorn. 

Den första versionen av Basel III publicerades i slutet av 2009 och bankerna fick 

cirka tre år på sig att tillmötesgå Baselkommitténs krav. Baselkommitténs utarbetar 

standarder, riktlinjer och rekommendationer. Dessa har inte någon legal tvingande 

status, men är högst normgivande för tillsynsmyndigheter såväl inom som utanför G-

10 området
44

. 

 

Reglerna omfattar bland annat krav på hur förhållandet mellan skulder och tillgångar 

ska se ut, samt krav på kapitalinnehav. Reglerna i Basel III bygger vidare på Basel I 

och II och har som syfte att stärka banksektorns förmåga att hantera risker och 

förbättra bankernas transparens. 

 

Basel III bygger på tre huvudpelare samt ett likviditetsmål. Pelare ett innefattar tre 

områden, kapital, risk och finansiell hävstång. Det handlar om hur mycket kapital 

bankerna måste ha och vilken slags kapital, samt bestämmelser om buffertar i olika 

former. Vad gäller risk så har Basel III bland annat som mål att kreditanalyserna ska 

bli tydligare och mer omfattande vad gäller väldigt invecklade "securitisations". Den 

andra pelaren baseras på riskhantering och övervakning, och fungerar som ett tillägg 

till pelare två i tidigare bestämmelser. Den tredje pelaren handlar om 

marknadsdisciplin och är en uppdatering av föregående bestämmelsers tredje 

pelare
45

.   
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44

 Finansinspektionen. 2015.  
45

  Bank for International Settlement. 2015. 
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2.2.2.7.2. Amorteringskrav 

Länge har myndigheterna i Sverige ansett att ett behov av amorteringskrav finns för 

att dämpa skuldsättningen hos de svenska hushållen. Att en lägre skuldsättningsgrad 

ökar hushållens motståndskraft mot störningar, samt minskar risken att rikets ekonomi 

påverkas negativt om något oväntat händer nationellt eller globalt, är den främsta 

motivationen till kravens införande. I mitten av mars 2015 kom det som många 

förutspått, ett förslag på nya amorteringskrav i ett pressmeddelande från 

Finansinspektionen. Detta krav drogs dock tillbaka drygt en månad senare, men det är 

förmodligen bara en tidsfråga innan något liknande tas upp till remiss igen 
46

. 

 

2.2.2.7.3 Rekommendationer om bolånetak          

En annan ekonomiskpolitisk åtgärd som påverkar prisutvecklingen på 

fastighetsmarknaden är rekommendationer om bolånetak. I oktober 2010 började 

Finansinspektionens allmänna råd till banker och kreditinstitut gälla angående 

bolånetak med bostäder som pant. 

 

Rekommendationen innebar att nya lån inte bör överstiga 85 procent av 

marknadsvärdet på bostaden. De gäller enbart på nya lån eller utökning av befintliga 

lån, där bostaden används som pant. Så länge krediten inte utökas, gäller inte 

rekommendationerna på omskrivning av befintliga lån eller nya lån som ersätter 

tidigare lån som lämnats av ett annat kreditinstitut. 

 

Detta motiverades med att försöka öka konsumentskyddet samt hejda en osund 

utveckling på kreditmarknaden. Finansinspektionen ansåg att rekommendationerna 

ska motverka att banker och kreditinstitut i stor grad använder högre belåningsgrader 

för att konkurrera med varandra. Ytterligare bedömde Finansinspektionen vid 

införandet av rekommendationerna att de inte kommer leda till några betydande 

priseffekter på bostadsmarknaden
47

. 

 

2.2.2.8 Spekulationer 

Spekulationer på marknaden kan förklaras utifrån ”The Greater Fool Theory”. 

Denna teori försöker förklara hur det kommer sig att en köpare är beredd att betala ett 

för högt pris för en tillgång, trots att han vet att tillgången inte är värd det höga priset. 

Köparen är ju som sagt medveten om att priset är för högt och att tillgången inte är 

värd priset, men trots det så har han en förhoppning om att senare kunna sälja vidare 

tillgången till en ”ännu större dåre” som förhoppningsvis villig att betala ännu mer för 

tillgången. Den här typen av prisstegring på en marknad kan liknas vid en ond spiral, 

och detta är även grunden till att en bubbla byggs upp. Slutligen så kommer det inte 

att finnas en ”större dåre” att sälja till, som är villig att betala ännu mer för tillgången, 

och då spricker bubblan. Priset på tillgången övergår då till sitt fundamentala värde 

                                                        
46
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47

  Finansinspektionen. 2010. 
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vilket orsakar ett prisfall på tillgången
48

. Teorin är enligt Segerborg med flera även 

tillämplig på bostadsmarknaden
49

.  

 

 

  

                                                        
48

 Kenneth L. Fisher, Meir Statman. 2002. 
49

 Segerborg, G. och Ahlgren, M. 2010. 
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3. Metod 

3.1 Metodval 
Detta är huvudsakligen en kvantitativ studie där statistiska metoder används för att 

analysera ett stort datamaterial och testa en hypotes grundad på teori
50

.  

 

3.1.1 Regressionsanalys 

En regressionsmodell beskriver det ’’betingade medelvärdet’’ och förklarar således 

variationen i en beroende variabel med hjälp av ett antal oberoende variabler. Detta 

genomförs genom att ett funktionssamband y= f(x) konstrueras av en i detta fall linjär 

typ. Det som är intressant är om och i hur stor grad de olika oberoende, eller 

förklarande, variablerna inverkar på den beroende variabeln y.  

 

I en multipel linjär regression förutsätts följaktligen att den beroende variabeln y 

beror systematiskt av flera oberoende variabler x1, x2 osv genom en linjär funktion a + 

b1x1+b2x2, där a, b1 och b2 är okända konstanter. Ytterligare något som förutsätts är att 

y inte kan observeras utan existensens av en slumpmässig avvikelse ε från a + bx. ε 

väntas ha standardavvikelsen σ och väntevärdet 0.  

 

Regressionsmodellen skrivs därmed y = a + b1x1 + b2x2 + ε. Vanligtvis antas också ε 

vara normalfördelad. I vissa fall är inte heller σ konstant utan proportionell mot x eller 

varierande på annat sätt. Olika observationspunkter bör då ges olika vikt 
51

. 

 

I funktionen kan även dummyvariabler ingå. Med en dummyvariabel menas en 

egenskapsvariabel som har två möjliga värden: 1 eller 0. 1 betyder att det man 

analyserar innehar egenskapen dummyvariabeln representerar, medan 0 betyder att 

den inte innehar egenskapen. Dummyvariabeln betraktas således som en binär 

variabel och fungerar därför bra i regressionsanalyser. 

 

I utdata av en regressionsanalys fås resultatet ifrån flera tester. Korrelation mellan 

beroende och oberoende variabler föredras hög, lämpligen över 0,3. Korrelation ska 

inte vara över 0,7 för de oberoende variablerna sinsemellan, då detta är en indikation 

på multikollinearitet vilket är negativt för regressionsmodellen.  

  

Multikollineraitet innebär att två eller flera av de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen i hög utsträckning är korrelerade med varandra. Detta är 

problematiskt då man inte kan urskilja den enskilda effekten respektive variabel har 

på den beroende variabeln. Genom att undersöka VIF- samt Tolerance-värden kan 

indikationer ges om multikollineratitet råder. Om VIF-värderna är över 10 och 

Tolerance-värdena under 0,1 föreligger multikollineratitet och då bör hantering av 

detta övervägas. Ett alternativ är att ta bort en variabel eller samman slå två oberoende 

                                                        
50
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variabler som är kraftigt korrelerade. 

 

I en ANOVA-tabell kan regressionsmodellens signifikans utläsas. Om en oberoende 

variabel har ett Sig.-värde under 0,05 innebär det att just den variabeln enskilt gör ett 

statistiskt signifikant bidrag till ekvationen. Detta är således starkt beroende av vilka 

variabler som är inkluderade i ekvationen och hur mycket överlappning hos de 

oberoende variablerna som existerar. Om Sig.-värdet för en oberoende variabel är 

över 0,05, betyder det följaktligen att den variabeln inte bidrar enskilt statistiskt 

signifikant till ekvationen.  

  

R square- värdet beskriver hur stor grad av variansen i den beroende variabeln som 

modellen förklarar. Adjusted R square tar hänsyn till överdriven optimism i små 

urval. Den korrigerar R square till att bli ett bättre estimat av populationen. Part 

correlation beskriver i vilken utsträckning en specifik variabel bidrar till modellens 

totala förklaringsgrad (R square). Det bör observeras att summan av alla dessa inte är 

detsamma som den totala modellen R square, då detta värde bortser från om de 

oberoende variablerna delar på att förklara varians i den beroende variabeln.  

 

Residualerna granskas för att tydliggöra om de grundläggande antagandena för 

modellen verkar vara uppfyllda. Residualerna är således skillnaden mellan de värden 

på den beroende variabeln som modellen förutsäger och de värden som fås fram. 

  

För att reda ut varje enskild oberoende variabels unika bidrag till regressionsmodellen 

analyseras de standardiserade beta-värdena, då dessa är omvandlade till samma skala 

för att möjliggöra direkta jämförelser. Ofta är det oberoende variablers beta-värde 

som granskas för att urskilja vilken av de oberoende variablerna som ger det starkaste 

bidraget till att förklara den beroende variabeln. Om en oberoende variabel har någon 

effekt på den beroende variabeln överhuvud taget är därmed enkelt att se genom 

granskning av beta
52

. 

 

3.2 Data  

3.2.1 Påverkan på prisutveckling 

I uppsatsen har data ifrån Företag X och index ifrån Valueguard använts. Valueguard 

arbetar med att ta fram index åt företag, de har bland annat ett samarbete med 

Kungliga Tekniska Högskolan
53

. All data har behandlats i Excel av författarna själva. 

Datamaterialet ifrån Företag X innehåller prisuppgifter ifrån 156 bostadsrätter och 

sammanlagt 395 transaktioner. Materialet innehåller prisuppgifter ifrån varje 

försäljning samt ett antal variabler som beskriver bostäderna; antal rum, boyta, 

månadsavgift, adress och datum för samtliga transaktioner.  
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Index levererades ifrån Valueguard i form av Excelfiler. Utifrån val av områden har 

index tagits fram av Valueguard, ett index för respektive SAMS-område samt ett för 

Stockholms stad. Indexen skiljer sig inte avseende lägenhetsstorlek utan är generella 

för alla storlekar på lägenheter. De begränsningar som skett är geografiska och 

tidsmässiga. Indexen gäller för tidsperioden 2005 till 2015 och har 2005-02 som 

basår. De geografiska begränsningarna beskrivs närmare nedan. 

 

I figur 1 visas de tre SAMS-områdena där de analyserade projekten ifrån Företag X är 

placerade. Område 1 är Kronoberg och vid den rosa pricken är projekt A placerat, 

område 2 är Alströmergatan och vid den gröna pricken är projekt B placerat, område 

3 är Smedsbacken och där är två projekt placerade. Vid den röda pricken ligger 

projekt C och vid den blå projekt D. Områdena har delats in i så kallade SAMS-

områden. SAMS står för Small Areas for Market Statistics och är ett sätt för SCB att 

dela in Sverige för att göra statistiska analyser. Indelningen bygger på kommunernas 

delområden i de större kommunerna och på valdistrikt i de mindre
54

.  

 

 
Figur 1: SAMS-områden  Källa: Data: Statistiska Centralbyrån. 2015. SAMS-atlasguide.  

 

3.2.2 Påverkan på pris 

Samma data som ovan från Företag X har använts till att utgöra variabeln 

premiumvarumärke. För att kunna testa den givna hypotesen genom regressionsanalys 

krävs jämförelsedata. Jämförelsedata utgörs i detta fall av slutpriser på 

bostadsrättsförsäljningar i Stockholms innerstad mellan år 2005 - 2015, inhämtade 

från Valueguard. Utöver slutpriser innehåller materialet antal rum, boyta, 

månadsavgift och försäljningsdatum. Valueguards data täcker cirka 75 procent av 

mäklade bostadsförsäljningar i Sverige, täckningen är något större i storstäder.
55
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3.2.2.1 Beroende och oberoende variabler 

I den här uppsatsen kommer marknadspris uppskattat med transaktioner på tidigare 

sålda objekt att vara den beroende variabeln. De oberoende variablerna består av 

boyta och månadsavgift. I funktionen kommer även den oberoende dummyvariabeln 

för premiumvarumärke att finnas. 

 

Boyta definieras som den yta som är brukbar för boende. Månadsavgift utgörs av den 

avgift en bostadsrättsägare är skyldig att betala till bostadsrättsföreningen varje 

månad. Dummyvariabeln premiumvarumärke representerar egenskapen att vara ett 

företag som har nischat in sig på delmarknaden premiebostäder.  
 

Variabel Typ Enhet Medelvärde Omfång Antal 

Försäljningspris            Kontinuerlig    Kronor       3 223 675        15 525 000 789 

789 

789 

789 

Boyta                            Kontinuerlig    m
2                      

69                    180 

Månadsavgift                Kontinuerlig    Kronor       3 580               10 162 

Premiumvarumärke      Binär                Ja/Nej        0,5                   1 

 

Tabell 1: Beskrivning av variabler 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Uppsatsen består av två undersökningar, en jämförelse utav prisutveckling med index 

och en regressionsanalys där själva priset analyseras. Nedan följer en genomgång av 

respektive tillvägagångsätt.  

 

3.3.1 Påverkan på prisutveckling 

För att kunna utföra en studie om mervärde avseende premiumbostäder togs initiativ 

till ett samarbete med ett företag vars verksamhet utspelar sig på denna nischmarknad, 

Företag X. Ämnet diskuterades i möte med Företag X och ett syfte definierades. 

Företag X föreslog också samarbete med ytterligare ett företag, Valueguard, som 

arbetar med att ta fram index rörande Sveriges bostadsmarknad. 

För att kunna genomföra studien togs teori bestående av modeller gällande 

prispåverkande faktorer fram genom litteraturstudier. Verkliga förhållanden gällande 

dessa klargjordes och beskrevs, och därmed skildrades teoretiska utgångspunkter.  

Av Företag X tillhandahölls pärmar som innehöll dokument med information rörande 

försäljningar av bostadsrätter från företagets tidigare projekt. Av dessa försäljningar 

valdes bostadsrätter ut som haft minst två försäljningar sedan färdigställande. Detta 

för att senare kunna titta på prisutvecklingen mellan dessa försäljningar. Dokumenten 

bestod av överlåtelseavtal med information om försäljningspris vid de olika 

överlåtelsedatumen, månadsavgift till bostadsrättsföreningen, adress, antal rum samt 

boyta i kvadratmeter. Datum då lägenheterna bokades fanns ej dokumenterat i och 

med att detta ändå inte var bindande, därför valdes att utgå ifrån överlåtelsedatum. 

Dessa data sammanställdes sedan i Microsoft Excel där varje rad berörde en period 
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mellan två transaktioner. En bostadsrätt som sålts fler än två gånger sedan 

färdigställandet förekom såldes på flera rader.  

En kolumn som namngavs Prisutveckling Företag X lades till i Excelfilen, och för 

varje rad beräknades prisutvecklingen för perioden, mellan den första och andra 

transaktionen, i procent.  

Valueguard kontaktades och syftet med uppsatsen presenterades för företagets VD 

Lars-Erik Ericsson. Lars-Erik Ericsson accepterade ett samarbete där Valueguard 

kunde tillhandahålla index rörande Stockholm, samt de närområden där fastigheter 

som valts ut från Företaget X var belägna. Av Valueguard överlämnades således 

index i form av en Excelfil.  

Prisutvecklingen för Företag X jämfördes med de områdesspecifika indexen, samt 

med Stockholms index, under samma period. Resultaten redovisades sedan i form av 

diagram. I diagram visualiserades utveckling av samtliga index, total genomsnittlig 

prisutveckling, samt skillnad i prisutveckling. I diagrammen där skillnad i 

prisutveckling åskådliggjordes sorterades Företag X bostadsrätter utifrån antal rum 

och jämfördes med index över Stockholm samt med områdesspecifikt index, dock var 

ej dessa sorterade utifrån antal rum utan generella för alla storlekar. 

 

3.3.2 Påverkan av pris 

För att undersöka premievarumärkets påverkan på pris utfördes en regressionsanalys. 

Tumregler för hur urval av data som ska ingå i en multipel regressionsanalys ser olika 

ut enligt tidigare litteratur
56

. Tabachnick och Fidell
57

 beskriver en formel för 

uträkning av urval som omfattar antalet oberoende variabler som används i 

regressionen. Där ska urvalet vara > 50 + 8m, där m = antalet oberoende variabler. 

Tabacknick och Fidell menar också att ett större urval är vitalt om den beroende 

variabeln inte är normalfördelad. Urvalet valdes därför ut till att bestå av 789 

transaktioner, vilket uppfyllde regeln Tabacknick och Fidell förespråkar samt utgör 

dubbelt så många transaktioner som transaktionsdata från Företag X. När urvalet 

bestämts, utfördes datakörningen i programmet SPSS. Då författarna inte hade 

tillgång till SPSS bistod en av handledarna till uppsatsen, Nicolaus Lundahl, med 

detta. 

Slutligen analyserades resultaten utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

presenterats. Även förslag på fortsatta studier som påtänktes, under analysen av 

resultatet, presenterades. 

 

  

                                                        
56
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4. Resultat 

4.1 Intervju med Företag X försäljningschef 
Företag X utmärker sig på fastighetsmarknaden i Stockholm genom att deras 

fastighetsförvärv ofta är unika i sin utformning, så som gamla skolor, industrilokaler 

etc. De specialiserar sig på att omvandla fastigheter vars tidigare ändamål inte varit 

bostäder, vilket gör att de urskiljer sig från mängden. Mycket tid läggs på att göra 

objekten attraktiva i form av design, känsla och läge berättar försäljningschefen på 

Företag X. Flera av deras objekt utrustas även med olika typer av faciliteter som 

biosalong, spa och gym. I och med detta erbjuds faciliteter som vanligtvis inte hör till 

normal standard vid byggande av bostäder, vilket placerar företaget i en typ av 

nischmarknad. 

 

I intervju med Företag X försäljningschef konstaterades även att företaget har en 

ovanlig skrivelse i sina kontrakt. Försäljningschefen förklarar att företaget använder 

sig av en skrivelse i sina avtal med kunder gällande aktivering av medlemskap först 

vid tillträde. Skrivelsen reglerar att kunden beviljas medlemskap när de skriver 

upplåtelseavtal, men att deras medlemskap aktiveras först vid tillträde. Att kundens 

medlemskap aktiveras först vid tillträde medför bland annat att en kund inte kan sälja 

vidare sin lägenhet innan tillträde. Traditionellt sett beviljas medlemskap i föreningen 

i samband med att kunden skriver upplåtelseavtal, vilket i Företagets X fall oftast sker 

ca 3-4 månader innan tillträde. Fördelen med detta är att kunder med begränsad 

ekonomi har en väg ut genom att sälja vidare sin bostad innan slutlikvid betalas. 

Syften med en sådan här klausul är att försöka minska antalet köpare som endast 

köper bostadsrätter i investeringssyfte
58

. 

 

4.2 Studie av prisutveckling 

 
Figur 14: Utveckling av Index   

                                                        
58

 Företag X Försäljningschef. 2015. 
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I figur 14 visas utvecklingen av Stockholms stads index jämfört med de tre 

områdesspecifika index. Index för Stockholm stad ligger under hela tidsperioden 

något över de tre andra områdesspecifika index. Från och med början av 2012 blir 

denna skillnad i prisutveckling ännu större och fortsätter att vara det tills 

tidsperiodens slut. De tre områdesspecifika index som ses i figuren följer varandra väl 

under hela tidsperioden. Under i princip hela tiden ligger index för Kronoberg högst 

av dessa tre. I slutet av 2007 samt slutet av 2008 utmärks två tydliga dippar i 

prisutvecklingen för alla index. Från år 2012 har samtliga index haft en positiv 

utveckling. Mellan basår 2005 och år 2015 har alla index mer än dubblats.  

 

 
Figur 15: Total genomsnittlig prisutveckling år 2005-2015 

 

I figur 15 jämförs den genomsnittliga prisutvecklingen för Företag X med de 

områdesspecifika indexen för varje transaktion samt med den genomsnittliga 

prisutvecklingen för Stockholm stad. Den genomsnittliga prisutvecklingen för Företag 

X är 22,83 procent, medan utvecklingen hos index för specifikt område är 14, 19 

procent. Utvecklingen är således tydligt högre hos Företag X. Vid jämförelse med 

index för Stockholm fås nästan samma resultat, där hamnar prisutvecklingen för index 

Stockholm på 15,39 procent. Generellt ses en högre prisutveckling för Företag X, 

både jämfört med Stockholm och de specifika områdena. 
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Figur 16: Genomsnittlig prisutveckling per rum jämfört med specifikt index – alla rum. 

 

Figur 16 visar hur prisutvecklingen för Företag X har sett ut jämfört med specifikt 

områdes index uppdelat efter antal rum lägenheterna har. Det som tydligt går att 

utläsa är att prisutvecklingen hos Företag X på ettor är betydligt högre än hos 

specifikt index, nästan tre gånger så högt. Vad gäller femmor, har prisutvecklingen 

hos Företag X enligt grafen varit betydligt sämre än hos index. De oerhört stora 

skillnaderna kan bland annat förklaras genom att det specifika index är ett generellt 

index i det avseende att det inte är uppdelat efter antal rum. Tydligare resultat skulle 

således kunnat tas fram om index hade varit mer specifikt gällande antal rum i 

lägenheterna. 

 

 
Figur 17: Genomsnittlig prisutveckling per rum jämfört med Stockholms index – alla rum. 
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I figur 17 utläses liknande resultat som från ”Genomsnittlig prisutveckling jämfört 

med specifikt index”. Ettor och femmor är kategorier där utvecklingen sticker ut. För 

ettor är genomsnittlig prisutveckling för Företag X betydligt högre, och för femmor är 

genomsnittlig prisutveckling index Stockholm betydligt högre. Gällande tvåor och 

treor är prisutvecklingen för Företag X omkring 6-7 procentenheter högre, hos fyror 

är prisutvecklingen för index Stockholm drygt 1,5 procentenheter högre.  

 

4.3 Studie av pris 
Här följer ett antal tabeller för att beskriva resultatet av regressionsanalysen. Först 

följer en korrelationstabell (tabell 2) som beskriver hur de olika variablerna korrelerar 

med varandra. Därefter följer tabell 3 som åskådliggör koefficienterna och deras 

egenskaper. Tabell 4 visar bland annat om modellen är signifikant eller ej och tabell 5 

är en sammanfattning av hela modellen. 

Korrelationer 

 
Försäljnings-

pris 

Boyta Månadsavgift Premiumvarumärke 

Pearson 

Correlation 

Försäljningspris 1,000 ,750 ,664 ,407 

Boyta ,750 1,000 ,922 ,287 

Månadsavgift ,664 ,922 1,000 ,290 

Premiumvarumärke ,407 ,287 ,290 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Försäljningspris . ,000 ,000 ,000 

Boyta ,000 . ,000 ,000 

Månadsavgift ,000 ,000 . ,000 

Premiumvarumärke ,000 ,000 ,000 . 

N 

Försäljningspris 789 789 789 789 

Boyta 789 789 789 789 

Månadsavgift 789 789 789 789 

Premiumvarumärke 789 789 789 789 

Tabell 2: Korrelationer 

 

I tabell 2 går det att utläsa hur de olika variablerna korrelerar med varandra. Det är 

viktigt att de oberoende variablerna har någon form av korrelation med den beroende 

variabeln, ett värde på minst 0,3 är eftersträvansvärt. Tabell 2 visar tydligt att de 

oberoende variablerna; boyta (0,750), månadsavgift (0,664) och premiumvarumärke 

(0,407) har värden över 0,3. Korrelationen mellan de oberoende variablerna bör inte 

överstiga 0,7. I tabellen går att se att korrelationen mellan boyta och månadsavgift är 

0,922, således en bra bit över 0,7. Ett alternativ är att ta bort en variabel, ett annat är 

att sammanslå två oberoende variabler som är kraftigt korrelerade. Dock finns 

övertygelse om att variabeln boyta är oerhört central i modellen och därmed kommer 

den inte att tas bort. Det är inte heller ett alternativ att slå ihop variabeln boyta med 

månadsavgift då de är på helt olika skalor.  
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Koefficienter
a 

Tabell 3: Koefficienter  

 

I tabellen koefficienter (tabell 3) kan problem med multikollineraitet uppenbaras som 

inte åskådliggjorts i tabell 2. Multikollineraitet innebär att två eller flera av de 

oberoende variablerna i regressionsmodellen i hög utsträckning är korrelerade med 

varandra. Genom att undersöka VIF- samt Tolerance-värden kan indikationer ges om 

multikollineratitet råder. Om VIF-värdena är över 10 och Tolerance-värdena under 

0,1 föreligger multikollineratitet och då bör hantering av detta övervägas. I det här 

fallet håller sig både de oberoende variablerna VIF- och Tolerancevärden inom de 

rekommenderade gränsvärdena. Överlag kommer inga förändringar i modellen på 

grund av multikollinaritet att ske.  

 

Part correlation beskriver i vilken utsträckning en specifik variabel bidrar till 

modellens totala förklaringsgrad (R square). Det bör observeras att summan av alla 

dessa inte är detsamma som den totala modellens R square, då detta värde bortser från 

om de oberoende variablerna delar på att förklara varians i den beroende variabeln. 

Här förklaras 0,345 enbart utav boyta, 0,085 enbart av månadsavgift och 0,205 enbart 

av variabeln premiumvarumärke. 

 

Att standardisera en koefficient innebär att variablernas värde har omvandlats till 

samma skala för att de ska bli jämförelsebara. I det här fallet ligger intresset i att 

jämföra respektive variabels enskilda bidrag till modellen, därmed undersöks 

variablernas beta-värde. Boyta har högst beta-värde vilket innebär att störst 

förklaringsgrad till den beroende variabeln ligger i boyta. Månadsavgift har ett 

negativt värde, det betyder att den variabeln har negativ effekt på priset men 

förklaringsgraden är fortfarande 0,219. Premiumvarumärke har ett beta-värde på 

0,215, vilket betyder positiv påverkan på försäljningspriset. Därmed bekräftas den 

ställda hypotesen. Det går också att utläsa att premiumvarumärke får koefficienten 

871 375, detta innebär att en premiumbostadsrätt kostar enligt modellen 871 375kr 
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mer än en bostadsrätt som inte klassas som premium i modellen.   

 

I regressionsanalysen undersöks hur boyta, månadsavgift och premiumvarumärke 

bidrar till att förklara försäljningspris på bostadsrätter i Stockholms innerstad. I tabell 

4 kan regressionsmodellens signifikans utläsas. Modellen är statistiskt signifikant, 

vilket går att se i och med att sig. är lika med 0,000. Tabell 3 beskriver 

koefficienterna. Alla oberoende variabler har Sig.värden under 0,05, vilket innebär att 

alla tillför ett unikt signifikant bidrag till att förutsäga den beroende variabeln. 
 

ANOVA
a
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 

 Regression 1983778643638474,000 3 661259547879491,400 408,985 ,000
b
 

Residual 1269211848405901,000 785 1616830380134,907 
  

Total 3252990492044376,000 788 
   

Tabell 4: ANOVA  

 

Sammanfattning av modell
b
 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square Change F Change 

,781
a
 ,610 ,608 1271546,452 ,610 408,985 

Tabell 5: Sammanfattning av modell 

 

a. Beroende variabel: Försäljningspris 

b. Oberoende variabler: (Constant), Premiumvarumärke, Boyta, Månadsavgift 

 

R square beskriver hur stor del av variansen i den beroende variabeln, här 

försäljningspris, som förklaras av modellen. I tabell 5 går det att utläsa att R square 

ligger på 0,610, vilket således betyder att modellen förklarar variansen hos den 

beroende variabeln till 61 procent. Detta är ett högt värde, vilket är positivt. Då ett 

litet urval används kan R square få ett överoptimistiskt värde, då väljer man istället 

att använda Adjusted R square. Adjusted R square korrigerar R square till att bli ett 

bättre estimat av populationen. Här är de två värdena praktiskt taget lika stora vilket 

bekräftar att urvalet är tillräckligt stort. 

 

I bilaga 1 finns ”Normal P-P Plot”. Det är av central betydelse att residualerna följer 

den diagonala linjen i bilden. Om detta är fallet finns inga markanta avvikelser från 

normalfördelning. Som går att se följer värdena den diagonala linjen, och modellen 

verkar vara normalfördelad enligt Normal P-P Plot. Enligt teori ska en optimal 

Scatterplot vara formad som en rektangel centrerad kring 0-värdet. I samma bilaga 

som ovan hittar vi modellens scatterplot. Denna är någorlunda centrerad och avviker 

inte markant från några av de krav som finns. Det går även att identifiera outliers i 

scatterploten. Om endast ett fåtal outliers upptäcks, vilket är fallet här, är det inte 

nödvändigt att genomföra åtgärder.   
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5. Analys 
Modeller för utbud och efterfrågan är grundläggande för att förklara hur priser uppstår 

på marknaden
59

. I teorin har beskrivits hur olika faktorer påverkar utbud och 

efterfrågan och därmed priset. Hushållens disponibla inkomst är en faktor som 

påverkar efterfrågan, hushållens finansiella tillgångar är en annan. Realränteläget 

påverkar båda sidor, både konsumenternas vilja att köpa och producenternas vilja att 

bygga
60

. Några andra faktorer som kan påverka priset och har beskrivits ovan är 

preferenser, varumärkeskapital och spekulationer. Regelverk är också en faktor som 

ofta syftar till att påverka prisnivån. Två större modeller har tagits upp tidigare och 

nedan följer en genomgång av hur dessa kan tillämpas på de data som presenterats i 

resultatet. 

 

Både den ekonometriska modellen och den allmänna jämviktsmodellen innebär att 

realräntan efter skatteavdrag är negativt korrelerad med priset på bostäder
61

. 

Reporäntans drastiska sänkningar och rekordlåga nivåer under de senaste åren 

stämmer därför väl överens med de båda modellernas teori, i och med de faktiskt 

ökande priserna. I figur 7 visas reporäntans utveckling under den valda tidsperioden 

och det går att avläsa en kraftig sänkning av räntan mellan oktober 2008 och juli 

2009. Detta bör, enligt modellen, ha lett till en ökning av priserna på bostäder under 

samma period men flera faktorer kan ha påverkat att så inte blev fallet. Prognoser 

gällande reporäntan kan ha sett ut på så sätt att köpare inte var villiga att investera just 

då, det kan även ha skapat en viss osäkerhet på marknaden med en plötslig och skarp 

sänkning. En annan faktor kan ha varit det osäkra stadie i finanskrisen som Sverige 

befann sig i just då.  

 

I figur 7 som beskriver reporäntan kan en tydlig nedgång i räntan även utläsas från 

och med slutet av 2011, i figur 15 som visar utvecklingen hos prisindex kan man 

under samma tidsperiod se en positiv utveckling, precis som modellerna beskriver
62

. 

 

Enligt den ekonometriska modellen är hushållens finansiella tillgångar och hushållens 

disponibla inkomst positivt korrelerade med priset på bostäder. Utifrån figur 11 som 

beskriver hushållens finansiella tillgångar syns en mindre dipp år 2011, utöver detta 

har utvecklingen varit positiv mellan 2009 och 2014. Även hushållens disponibla 

inkomst har stadigt ökat, vilket tydligt går att utläsa i figur 10. Utifrån utvecklingen 

av dessa två prispåverkande faktorer kan det därför konstateras att den ekonometriska 

modellen verkar vara tillämpar även för den här tidsperioden.  

 

I figur 6 ser vi hur inflationen sett ut de senaste åren. Inflationen är den bestående 

ökningen av genomsnittskostnaden för varor och tjänster och därmed även priset på 
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bostäder
63

. I och med att inflationen under den här tiden varit så pass låg, till och med 

negativ, kan inte inflationen i sig haft särskilt stor påverkan på priset jämfört med 

andra prispåverkande faktorer. Under den givna tidsperioden kan förändringen i 

inflation istället ses som en bieffekt av andra penningpolitiska faktorer.  

 

Bostadsmarknaden är en så kallad ”sticky market”, en trög marknad där det tar lång 

tid för förändringar i byggkostnader och efterfrågan att påverka marknaden. Man 

brukar därför säga att utbudet på fastighetsmarknaden är konstant
64

. I figur 8 går att 

utläsa att det byggdes som mest mellan 2005 och 2008, därefter följer en period där 

nettotillskottet är mindre än vad det är 2008. Det är dock hela tiden positivt. I figur 9 

går att se att befolkningen i Stockholms län har vuxit i ganska konstant takt de senaste 

10 åren, det ska även bostadsbeståndet och antal rumsenheter ha gjort. Men kikar man 

igen i figur 8 på hur nettotillskotten på bostäder faktiskt har sett ut utvecklas det inte i 

samma takt som befolkningen i Stockholms län. Detta påverkar självklart också 

prisnivån på bostäder, om efterfrågan ökar i snabbare takt än antalet bostäder följer 

naturligtvis en prisuppgång
65

. 

 

Demografiska faktorer har en naturlig påverkan på prisnivån. En ökad inflyttning till 

Stockholms län leder till en ökad efterfrågan och därmed högre priser enligt 

grundläggande pristeori
66

. Något som kan konstateras i figur 12 är att i början av 

2000-talet skedde en stor befolkningsökning i Stockholms län, fram till 2010 går 

grafen spikrakt uppåt. Mellan 2010 och 2015 ser man en liten avtrappning i 

folkmängdsförändringen men det kan fortfarande fastslås att det finns ett stort behov 

av bostäder som inte tillgodosetts under tidsperioden 2000-2010. Detta kan bekräftas 

genom den omfattande bostadsbrist som finns i Stockholm idag. 

 
Vad gäller åldersstrukturen hos invånarna i Stockholms län kan man se i figur 13 att 

könsfördelningen är jämn men att merparten av befolkningen verkar vara mellan 15 

och 45 år. Detta kan vara till hjälp vid prognoser gällande bostadsbyggande
67

, i och 

med att medelålders personer som är i familjebildar-åldern är de största köparna av 

bostäder. Åldersstruktur är egentligen ingen påverkande faktor utan mer en 

förklarande. 

 

När man talar om förändring i regelverk under den berörda tidsperioden kan flera 

saker räknas in men inte alla har haft en direkt effekt på prisutvecklingen på 

bostadsmarknaden. Amorteringskraven
68

 som var tänkta att införas i augusti i år hade 

förmodligen kunnat påverka prisutvecklingen, men hur behöver undersökas 
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ytterligare för att kunna fastställas. Bara tal om införande kan leda till oroligheter på 

marknaden.  

 

Amorteringskrav skulle hårdast drabba de med hög belåningsgrad. Är det så att 

belåningsgraden hos Företag Xs kunder liknar belåningsgraden för index borde 

amorteringskraven inte leda till någon förändring i skillnaden i prisutveckling mellan 

dessa två. Man kan dock tänka sig att denna skiljer sig i och med att Företag X säljer 

bostadsrätter som håller högre standard än genomsnittet.  

 

Bolånetaket
69

 har däremot haft en direkt påverkan på prisutvecklingen. Genom att 

begränsa lånebeloppet i syfte att försöka minska hushållens skuldsättningsgrad har 

man förmodligen hejdat utvecklingen något. Det var dock ett par år sedan bolånetaket 

infördes och därmed kan man tänka sig att det hade större effekt i början men att det 

idag inte är något man bör reflekterar över i lika stor grad vad gäller prisutveckling. 

 

Basel III
70

 som utarbetades efter finanskrisen är en uppsättning reformer vars syfte är 

att säkerställa effektivare reglering, övervakning och säkerhetstänk inom banksektorn. 

Den första versionen av Basel III publicerades i slutet av 2009 och bankerna fick 

cirka tre år på sig att tillmötesgå Baselkommitténs krav. Basel påverkar inte 

bostadsmarknaden på samma sätt som en riktad reglering men har ändå en viss effekt 

i och med att den påverkar bankernas sätt att arbeta. Bostadsrättsmarknaden är starkt 

påverkad av bankernas lånevillkor och därmed kan Basel sägas ha en indirekt 

påverkan på hur prisutvecklingen ser ut. Det skall även tilläggas att Baselkraven inte 

har någon legal status utan fungerar endast normgivande.  

 

Gällande preferenser poängterades att det alltid finns en stor spridning i preferenser 

och att förändringar därmed är på marginalen när det kommer till prisutveckling. 

Ändå är det intressant att analysera resultatet med tanke på att de preferensändringar
71

 

som tagits upp är väldigt relevanta. De projekt som analyserats i uppsatsen är belägna 

i Stockholms innerstad. Preferensändringen som inneburit ökat antal intressenter för 

centrala lägen, som i sin tur höjt acceptansnivån för mindre lägenheter i och med höga 

kvadratmeterpriser, är därmed viktig.  

 

Resultatet från de två modellerna, den ekonometriska modellen samt 

jämviktsmodellen, tyder på att förklaringen bakom de höga bostadspriserna är ökade 

inkomster, låga realräntor och ökade preferenser för eller efterfrågan på bostäder 

relativt annan konsumtion
72

. 

 

Figur 15 visar utvecklingen av de fyra index som Företag X sedan jämförts med. Det 

går tydligt att se att index för Stockholm stad ligger över de andra tre indexen under 
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nästan hela tidsperioden. Att Stockholms index ökar mer än övriga index beror 

sannolikt på att det inkluderar hela kommunen och det kan vara så att ytterområdena 

har ökat mer procentuellt sett. Det hade varit optimalt med ett index för endast 

innerstaden, vilket kan vara ett förslag till framtida forskning. 

 

I figur 16 framgår tydligt att utvecklingen för Företag X bostadsrätter har sett bättre ut 

än både index för specifikt område och index för Stockholm stad. Prisutvecklingen 

under det senaste 10 åren ligger på 22,83 procent vilket kan jämföras med 15,39 

procent för Stockholm stad och 14,19 procent för specifikt index. Detta kan bero på 

flera saker, det kan vara så att Företag X har ett starkt varumärke som lockar, det kan 

även vara så att de noga valt platser för projekten, Företag X kanske valt en design 

och en renoverings/byggnadsteknik som fungerar lika bra efter ett par år eller är 

väldigt hållbar. I det här fallet visade det sig även att Företag X fastigheter utvecklats 

bättre än specifikt index, vilket betyder att val av läge inte är av central betydelse utan 

snarare val av fastighet. Som tidigare nämnts väljer ofta Företag X att renovera 

fastigheter vars tidigare huvudsyfte inte varit bostäder utan ex. gamla industrilokaler, 

skolor eller kontorsbyggnader
73

. En slutsats som kan dras är att premiumbostadsrätter 

är ett koncept som lockar många köpare på den undersökta marknaden, det är en 

strategi som visats sig väldigt lönsam vad gäller prisutveckling.   

 

I figur 17, genomsnittlig prisutveckling jämfört med specifikt index, visade det sig att 

Företag X hade en genomsnittlig prisutveckling på sina ettor med 28,69 procent. 

Detta innebär en skillnad på 18,63 procentenheter jämfört med index som låg på 

10,06 procent för ettor. Att prisutvecklingen skiljer sig så markant för ettor jämfört 

med resterande storlekar på lägenheter kan delvis förklaras utifrån ändringar i 

preferenser, som lett till att prisutvecklingen på mindre bostadsrätter stigit mer än 

större bostadsrätter. I och med att index representerar alla storlekar på bostäder, 

således en typ av genomsnittlig prisutveckling, blir jämförelsen mellan Företag X och 

index inte helt optimal, speciellt gällande fallet mindre lägenheter. Skulle index inte 

bara representera rätt närområde utan även vara baserat på specifik storlek på 

lägenheterna, skulle en mer rättvisande jämförelse kunna utföras. 

  

I samma figur ses även en stor skillnad i prisutveckling, mellan Företag X och index, 

för femrummare. Där ligger index på 18,66 procent och Företag X på 9,57 procent. 

Företag X hamnar sålunda under index med 9,09 procentenheter. Med samma 

bakgrund som vid fallet med ettor, kan detta vara en aning missvisande. Många 

gånger är kvadratmeterpriset för större lägenheter betydligt lägre än för små 

lägenheter. Omsättningen av större lägenheter är inte lika stor, vilket medför att de 

större lägenheterna förmodligen inte representeras i index i lika stor grad
74

. 
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I intervjun med Företag X försäljningschef tas det faktum upp att Företag X använder 

sig av en klausul som förhindrar personer som köper en bostadsrätt under 

produktionsstadiet att sälja vidare bostadsrätten innan tillträde
75

. Detta innebär att 

Företag X bostadsrätter är mindre flexibla som rena investeringsobjekt i och med att 

denna klausul i nuläget är väldigt specifik för Företag X. Normalt sett används inte 

sådana klausuler vid nyproduktion, vilket innebär att de bostadsrätter som index 

baseras på borde ses som mer flexibla. Dock består inte index endast av nyproduktion 

och personer som köper bostadsrätter i investeringssyfte under kortare tidsperiod 

brukar många gånger fokusera på det. Då det vanligtvis inte sker någon budgivning 

vid försäljning av nyproduktion innebär det att köparen kan få ett bättre pris men då 

även tar på sig en del risker. En av riskerna är att bostadsrätten kan minska i värde 

innan överlåtelse. Således borde klausulen som prispåverkande faktor verka negativt 

på prisutvecklingen för Företag X bostadsrätter, jämfört med index. Trots detta har 

Företag X haft en högre prisutveckling än index, utan klausulen skulle skillnaden i 

sådana fall endast kunna vara större.  

 

Det är svårt att analysera Företag X utifrån Kotlers defintion
76

 av ett varumärke på 

grund av den sekretess som råder. Därmed går det inte att gå djupare in på Företag X 

specifika varumärke, men något som lyckats mätas är värdet av ett 

premiumvarumärke. I regressionsanalysen
77

 fås en signifikant modell fram. Modellen 

visar att variabeln premiumvarumärke har ett beta-värde på 0,215. 

Premiumvarumärke är således inte den variabeln som förklarar försäljningspris i 

störst grad, men den har en signifikant förklaringsgrad vilket bekräftar hypotesen. 

Ytterligare ett värde som regressionsanalysen leder fram till är koefficienten 871 275. 

Rent teoretiskt innebär detta att en premiumbostadsrätt enligt modellen kostar 871 

257 kr mer än en bostadsrätt som inte klassas som premium i modellen. Dock beror 

siffran på hur modellen är utformad vad gäller urval och variabler. Det är således inte 

relevant att anta att 871 257 kr skulle fås ut igen om exempelvis urvalets storlek 

skulle förändras. 

 

Allt detta leder oss till styrkan i ett varumärke. Genom att Företag X etablerat sig på 

en nischmarknad för bostäder i Stockholm samt utmärkt sig genom sina unika projekt 

har de skapat ett starkt varumärke. En del av prisutvecklingen för en bostadsrättsägare 

av en Företag X-lägenhet borde därmed kunna förklaras genom just varumärket
78

. I 

teorin angående varumärkeskapital tas just ett företags förmåga att verka som 

värdeskapande genom sitt specifika varumärke upp. En slutsats som därmed kan dras 

är just att detta har bidragit till konkurrenskraft vid prisutveckling jämfört med index. 

Ett starkt varumärke visar sig i den här studien i sådana fall inte bara innebära en 

tillgång för företaget vid vidare etablering på marknaden, utan även en tillgång i form 

av ett ökande andrahandsvärde för företagets kunder. Hur pass stor del av 

                                                        
75 Företag X Försäljningschef. 2015. 
76 Kotler, P. 1997. 
77 Pallant, J. 2007. 
78 Melin, F. 1999. 
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prisutvecklingen som kan förklaras av varumärket i sig är svårt att definiera
79

, men att 

det i det här fallet är en framträdande prispåverkande faktor går att utläsa från 

resultatet. 

 

  

                                                        
79 Cobb-Wahlgren, m.fl. 1995. 
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6. Slutsats 
Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om premiumbostäder har ett bestående 

mervärde vad gäller prisutveckling samt om variabeln premiumvarumärke påverkar 

priset positivt. Efter två skilda studier av data under den valda tidsperioden 2005-2015 

kan konstateras att så är fallet. 

 

I rapporten konstateras att Företag X, som säljer en premiumprodukt på 

bostadsmarknaden, har haft en bättre prisutveckling än både Stockholms och 

närområdets index. Detta kan förklaras genom bland annat förändringar i preferenser, 

ett starkt varumärke och ett relativt unikt koncept. Den stora skillnaden i 

prisutveckling tyder på att Företag X har hittat en nisch på bostadsmarknaden där 

efterfrågan på premiumbostäder finns. Det kan även konstateras utifrån studien av de 

historiska försäljningsuppgifterna från Företag X att köpare av premiumbostadsrätter 

kan känna sig säkra på att de gör en bra investering. För att kunna fastställa att ett 

premiumfastighetsbolags snabbare prisutveckling beror på förändringar i preferenser, 

ett starkt varumärke och ett relativt unikt koncept, krävs ytterligare analyser av fler 

premiumföretag. 

 

Modellen i regressionsanalysen har en R square på 61 procent, vilket innebär en hög 

förklaringsgrad. Premiumvarumärke visar sig vara en statistiskt signifikant variabel 

och har en positiv påverkan på priset, tillsammans med boyta. Månadsavgift har en 

negativ statistik signifikant påverkan. Regressionen visar också att en 

premiumbostadsrätt kostar 871 375kr mer än en bostadsrätt som inte klassas som 

premium i modellen.   

 
Ett starkt varumärke visar sig i den här studien i sådana fall inte bara innebära en 

tillgång för företaget vid vidare etablering på marknaden, utan även en tillgång i form 

av ett ökande andrahandsvärde för företagets kunder. Hur pass stor del som kan 

förklaras av varumärket i sig är svårt att fastslå, men att det i det här fallet är en 

framträdande prispåverkande faktor går att utläsa från resultatet. 

 

6.2 Kritik av eget arbete  
Uppsatsen startade med en idé om hur tillvägagångssättet skulle se ut, detta utifrån 

den kunskap som fanns och den data som fanns tillgänglig. Allt eftersom tiden gick 

förändrades uppsatsens fokus och med cirka två veckor kvar lades en 

regressionsanalys till och fokus i uppsatsen blev premiumvarumärke som variabel. 

Skulle mer tid ha funnits skulle uppsatsen förmodligen kunna ha omvandlats till att 

något tydligare fokusera på just premiumvarumärke.  
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6.3 Förslag till fortsatta studier 
För att få ett ännu tydligare resultat finns intresset att utöva samma studie på data från 

fler premiumföretag. Svårigheter med detta ligger då i att finna fler samarbetspartners 

för att få tillgång till data. 

 

Som nämndes tidigare finns även idén om mer specifika index vid analysen av 

prisutveckling. Då prisutvecklingen för olika storlekar på bostadsrätter skiljer sig så 

pass, blir relevansen betydligt högre om jämförelse görs med liknande storlek på 

bostadsrätter beträffande rum och boyta. I denna studie jämförs exempelvis en etta, 

som i snitt har haft en betydligt högre prisutveckling än större bostadsrätter, med ett 

index som representerar alla typer av storlekar. Ett givet error blir således att ettan 

kommer att ha en betydligt högre prisutveckling än index, oavsett om det är en 

premiumbostad eller inte. 

 

Även mer specifika index angående område skulle innebära ett förbättrat resultat. I 

denna studie skulle det vara mer optimalt om index för Stockholm endast omfattat 

Stockholms innerstad; Östermalm, Vasastan, Kungsholmen, Gärdet, Gamla Stan, 

Södermalm samt Norra Djurgårdstan. En tanke är att prisutvecklingen procentuellt 

sett kan ha varit större i ytterområden, vilket då inte blir optimalt att jämföra med 

prisutvecklingen i Stockholms innerstad.  
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