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Förord: 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagande fastighetsmäklare som bistått oss med 

slutpriser och enkätsvar. 

Tack även till Owe R Hedström för din engagerade handledning och alla nyttiga 

synpunkter. 
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Sammanfattning 
Storleken har betydelse är en kvantitativ studie av bostadsrättsmarknaden i Umeå. Även 

om media uppmärksammar bostadsrättsmarknaden är forskning när det geografiska 

området är norra Sverige ytterst begränsat. Därför finns ett intresse av att utreda vilka 

faktorer som är prispåverkande för bostadsrätter även i andra städer än de som tidigare 

studerats. Faktorerna som uppsatsens inriktar sig på är bostadsrätters inre och 

fastighetsanknutna egenskaper. För att undersöka vilka faktorer som styr slutpriset på 

bostadsrätter består forskningsmetoden av två separata tvärsnittsdesigner. 

 

Den första tvärsnittsdesignen har med hjälp av hedonisk prissättning, tidigare studier, 

multipel regressionsanalys och bostadsrättsannonser från hemsidan Hemnet utarbetat en 

modell som skattar slutpriset för bostadsrätter i Umeå. Data från 97 stycken 

bostadsrättsannonser mellan perioden 28 mars till 2 maj 2014 har använts. Modellen 

inkluderar sju stycken signifikanta variabler och uppnår en förklaringsgrad på 81,8 %. 

 

Den andra tvärsnittsdesignen är en enkätundersökning av fastighetsmäklares uppfattning 

om de prispåverkande faktorernas relevans på slutpriset. Enkätstudien visar att alla 14 

undersökta faktorer har relevans för slutpriset. Utifrån enkäten har vi konstaterat att 

fastighetsmäklarna anser spekulanter och budgivare har bristande förståelse för 

bostadsrättsföreningens ekonomi, men att fastighetsmäklarna anser sig agera aktivt för 

att förbättra spekulanternas förståelse. 

 

Uppsatsens syften uppnås genom att en slutprismodell utarbetas för att identifiera 

faktorer som styr bostadsrätters slutpris. Modellen har verifierats mot 

bostadsrättsförsäljningar som skett efter undersökningsperioden genom en 

uppföljningsstudie, vilken visade goda resultat. För att kunna bidra med en mer 

helhetsmässig bild av bostadsrättsmarknaden i Umeå, jämförs de båda 

tvärsnittsdesignernas resultat för att djupare analysera vilka faktorer som styr 

bostadsrätters slutpris. Något enkätstudien signalerar är att det vore önskvärt att fler av 

de undersökta faktorerna inkluderades i slutprismodellen.  

 

Slutprismodellen är lättanvänd och kan användas av säljare, köpare, mäklare eller andra 

intressenter för att skatta ett slutpris givet bostadsrättens inre och fastighetsanknutna 

egenskaper. Slutsatsen är att förutom geografiskt läge har storleken betydelse. Med 

storleken syftar vi till bostadsrättens bostadsyta och avgiften till bostadsrättsföreningen. 

Denna slutsats stämmer väl överens med tidigare studiers resultat och därmed kan vi 

konstatera att Umeå inte visar på några tydligt särskiljande drag gällande vilka faktorer 

som styr slutpriset på bostadsrätter. Studien kan bidra till att minska individuella 

kunskapsluckor som råder kring prisbildningen på bostadsrättsmarknaden. Därmed är 

den läsvärd både ur ett företagsperspektiv och ett konsumentperspektiv. 

  



iv 

 

  



v 

 

Innehållsförteckning 
Förord: ...................................................................................................................................... i 

Sammanfattning ...................................................................................................................... iii 

1.0 INLEDNING ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 1 

1.2 Problemformulering ........................................................................................................ 3 

1.3 Syfte ............................................................................................................................... 3 

1.4 Avgränsningar och begränsningar .................................................................................... 3 

2.0 STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER .................................................................................... 5 

2.1 Förförståelse.................................................................................................................... 5 

2.2 Verklighetsuppfattning och vetenskapsuppfattning .......................................................... 5 

2.3 Forskningsmetod och ansats ............................................................................................ 6 

2.4 Källor och källkritik ........................................................................................................ 8 

3.0 TEORI OCH TIDIGARE STUDIER ................................................................................... 9 

3.0.1 Värdering av bostadsrätt ........................................................................................... 9 

3.0.2 Budgivning ............................................................................................................. 10 

3.0.3 Lockpriser .............................................................................................................. 10 

3.0.4 Bostadsrättsföreningens ekonomi och årsredovisning .............................................. 10 

3.1 Vinnarens förbannelse ................................................................................................... 11 

3.2 Hedonisk prissättning .................................................................................................... 12 

3.3 Tidigare relevanta studier .............................................................................................. 13 

3.3.1 Sandberg och Johansson ......................................................................................... 13 

3.3.2 Gavlefors och Roos ................................................................................................ 14 

3.2.3 Hungria-Gunnelin ................................................................................................... 15 

3.4 Tidigare studentuppsatser .............................................................................................. 17 

3.5 Operationalisering av teorin ........................................................................................... 19 

3.5.1 Slutpris ................................................................................................................... 19 

3.5.2 Läget (geografiskt avstånd) ..................................................................................... 19 

3.5.3 Avgift till bostadsrättsföreningen ............................................................................ 19 

3.5.4 Bostadsrättens storlek (bostadsyta i kvadratmeter och antalet rum) .......................... 20 

3.5.5 Våning.................................................................................................................... 20 

3.5.6 Balkong/uteplats ..................................................................................................... 20 

3.5.7 Hiss ........................................................................................................................ 20 

3.5.8 Byggår.................................................................................................................... 21 

3.5.9 Skick på kök och badrum ........................................................................................ 21 

3.5.10 Antal budgivare .................................................................................................... 22 

3.5.11 Begärt pris ............................................................................................................ 22 

3.5.12 Separat marknad för mindre lägenheter ................................................................. 22 

3.6 Sammanfattning av teori och operationalisering. ............................................................ 23 

4. PRAKTISK METOD .......................................................................................................... 24 



vi 

 

4.1 Objektstudiens källmaterial ........................................................................................... 24 

4.1.1 Urval och tillgänglig information ............................................................................ 24 

4.1.2 Geografisk och praktisk avgränsning ...................................................................... 25 

4.2 Multipel regressionsanalys ............................................................................................ 26 

4.2.1 Exempel på enkel och multipel regressionsanalys ................................................... 26 

4.3 Tester, antaganden och grundläggande begrepp ............................................................. 27 

4.3.1 t-test ....................................................................................................................... 28 

4.3.2 P-värde ................................................................................................................... 28 

4.3.3 Typ I-fel och Typ II-fel ........................................................................................... 28 

4.3.4 Korrelation ............................................................................................................. 28 

4.3.5 Förklaringsgrad ...................................................................................................... 29 

4.3.6 Homoskedasticitet och normalfördelning ................................................................ 29 

4.4 Modellval ...................................................................................................................... 29 

4.5 Diagnostik ..................................................................................................................... 30 

4.5.1 Multikollinearitet .................................................................................................... 30 

4.5.2 VIF ......................................................................................................................... 30 

4.5.3 Outlier .................................................................................................................... 30 

4.6 Transformationer ........................................................................................................... 31 

4.7 Validering av modellen ................................................................................................. 31 

4.8 Enkätstudien.................................................................................................................. 31 

4.9 Metodkritik ................................................................................................................... 33 

5.0 OBJEKTSTUDIENS ARBETSGÅNG, RESULTAT & ANALYS .................................... 35 

5.1 Översikt av objektstudiens empiri. ................................................................................. 35 

5.2 Slutprismodellens arbetsgång ........................................................................................ 37 

5.3 Slutprismodellen ........................................................................................................... 40 

5.4 Tolkning av slutprismodell ............................................................................................ 40 

5.5 Uppföljningsstudie av slutprismodellen ......................................................................... 40 

5.6 Analys av slutprismodellen ............................................................................................ 43 

5.7 Osignifikanta variabler i slutprismodellen ...................................................................... 44 

5.8 Antalet budgivares påverkan på priset............................................................................ 45 

5.9 Begränsning av empirin i objektstudien ......................................................................... 47 

6.0 ENKÄTSTUDIENS ARBETSGÅNG, RESULTAT & ANALYS...................................... 48 

6.1 Enkätstudiens arbetsgång............................................................................................... 48 

6.2 Kritik och reflektion om enkätstudien ............................................................................ 49 

6.3 Respondenternas representativitet .................................................................................. 50 

6.4 Enkätstudiens resultat: fastighetmäklarnas rangordning på faktorerna ............................ 52 

6.5 Enkätstudiens resultat: bostadsrättsföreningens ekonomi ............................................... 53 

6.6 Analys av bostadsrättsföreningens ekonomi. .................................................................. 54 

6.6.1 Varför är den bristande förståelsen för bostadsrättsföreningens ekonomi ett problem?

 ....................................................................................................................................... 54 



vii 

 

7.0 KOMBINERAD ANALYS ............................................................................................... 56 

8.0 SLUTSATSER OCH DISKUSSION ................................................................................. 60 

8.1 Slutsatser ....................................................................................................................... 60 

8.1 Studiens bidrag och begränsningar................................................................................. 61 

8.2 Ytterligare förslag till fortsatta studier i ämnet ............................................................... 62 

9.0 SANNINGSKRITERIER .................................................................................................. 63 

9.1 Reliabilitet..................................................................................................................... 63 

9.2 Validitet ........................................................................................................................ 64 

9.3 Generalisering och replikation ....................................................................................... 64 

Referenslista ........................................................................................................................... 65 

Bilagor:................................................................................................................................... 70 

Bilaga 1: Modellvalsmetoder ............................................................................................... 70 

Bilaga 2: Output från Minitab för slutprismodellen .............................................................. 74 

Bilaga 3: Enkätsvar fråga C1-C14 ....................................................................................... 75 

Bilaga 4: Enkätsvar fråga D, E & F ..................................................................................... 80 

Bilaga 5: Enkäten ................................................................................................................ 82 

A. Är du man eller kvinna? .............................................................................................. 82 

B. Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? ......................................................... 82 

C. Hur viktigt anser du följande faktor har för en bostadsrätts slutpris i Umeå? ................ 83 

D. Jag mäklar bara bostadsrätter ...................................................................................... 84 

E. Jag anser spekulanter och köpare har god förståelse för bostadsrättsföreningens ekonomi

 ....................................................................................................................................... 84 

F. Jag agerar aktivt för att spekulanter och köpare ska förstå bostadsrättsföreningens 

ekonomi .......................................................................................................................... 84 

G. Är det något du önskar tillägga eller kommentera om frågeställningarna? ................... 84 

 

  



viii 

 

Figurförteckning 

Figur 1: Prisutveckling i Sverige (Svensk Mäklarstatistik, 2014a). Reprinted with permission. .. 1 

Figur 2: Vår sammanfattade modell av teori och operationalisering ......................................... 23 

Figur 3: Exempel på enkel regression ...................................................................................... 26 
Figur 4: Exempel på multipel regression ................................................................................. 27 

Figur 5: Exempel på normalfördelningskurva .......................................................................... 29 

Figur 6: Residualer från första regressionsanalysen ................................................................. 37 
Figur 7: Residualer från andra regressionsanalysen.................................................................. 38 

Figur 8: Residualer från tredje regressionsanalysen ................................................................. 39 

Figur 9: Mäklarpopulationens könsfördelning och arbetslivserfarenhet .................................... 51 
Figur 10: Enkätrespondenternas könsfördelning och arbetslivserfarenhet ................................. 51 

Figur 11: Bostadsrättföreningens ekonomi .............................................................................. 53 

Figur 12: Påstående E och F .................................................................................................... 53 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Objektbedömning av kök och badrum....................................................................... 22 
Tabell 2: Output från multipel regressionsexemplet ................................................................. 27 

Tabell 3: Deskriptiv statistik av objektstudien ......................................................................... 35 

Tabell 4: Fördelning av dummyvariabler ................................................................................. 36 
Tabell 5: Variabelförklaring .................................................................................................... 36 

Tabell 6: Verifiering av slutprismodellen ................................................................................ 41 

Tabell 7: Resultat från verifiering av slutprismodellen ............................................................. 42 
Tabell 8: Regressionsanalys av prisökning i % mot antal budgivare ......................................... 45 

Tabell 9: Regressionsanalys av prisökning i kronor ................................................................. 46 

Tabell 10: Respondenternas ranking av undersökta faktorer .................................................... 52 



1 

 

1.0 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Bristen på hyresrätter i Sverige är påtaglig då hela 246 av 290 kommuner anser sig ha 

otillräckligt med hyreslägenheter (Johannesson, 2014). Problematiken leder till en hög 

konkurrens av hyresrätterna och tvingar därmed ett flertal bostadssökande att söka sig 

till andra alternativ. Ett av alternativen när en individ inte önskar eller har råd att bo i 

villa är att köpa bostadsrätt, vilket även det kan vara mycket dyrt. 

En bostadsrätt kan för den oinvigde förklaras som en nyttjanderätt till en bostad. Vid en 

transaktion får köparen en andel av bostadsrättsföreningen. Principen innebär att det är 

bostadsrättsföreningen som äger huset vari bostadsrätten ligger. En stor skillnad från en 

hyresrätt blir förutom själva ägandet av andelen i bostadsrättsföreningen, att ägaren kan 

sälja sin andel (Hager, 2005, s. 71). Fastighetsmarknaden är unik i flera hänseenden då 

varje objekt saknar en direkt kopia och är lägesbestämd. Andra särdrag för 

fastighetsmarknaden är att byggnader och mark innehar ovanligt lång ekonomisk 

livslängd, vilket avspeglas på priset som ofta är bland privatpersoners största 

investeringar. Samtidigt är utbudet på fastighetsmarknaden bundet till nybyggandet, 

vilket kan ses som trögrörligt (Lind & Persson, 2005, s. 203-204). 

Enligt en uppskattning av SCB för år 2012 hade Sverige 1 653 347 stycken hyresrätter 

och 1 025 913 stycken bostadsrätter (Statistiska centralbyrån, 2013a). Hyresrätter får ej 

säljas (Grauers et al. 2011, s. 180), och det finns därför ingen laglig marknad för detta 

ändamål. Bostadsrätter köps och säljs på den öppna marknaden, vilket gör det till ett 

intressant studieobjekt för prisbildning. Priserna på bostadsrätter är något som stadigt 

ökat de senaste åren. Genom en snabb undersökning på Svensk Mäklarstatistiks 

hemsida, syns hur det genomsnittliga priset per kvadratmeter för en bostadsrätt i Sverige 

ökat markant sedan 1996. 

 

 

Figur 1: Prisutveckling i Sverige (Svensk Mäklarstatistik, 2014a). Reprinted with 

permission. 
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Varför bostadsrättspriserna går upp kraftigt i hela Sverige är en väldigt komplex fråga 

som kan ha flera förklaringar. Marknadens utbud och efterfrågan påverkar priserna, och 

generell pristeori pekar på faktorer som exempelvis mängden nybyggnationer och 

disponibel inkomst. Men nybyggnationer startar nästan uteslutande bara om förväntat 

pris överstiger byggnadskostnaden (Lind & Persson 2005, s. 196-200). Prisbildningen 

styrs också av yttre faktorer som ekonomisk tillväxt, inflation och andra 

makroekonomiska och samhälleliga faktorer (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 

2008, s. 29). 

Prisökningen har inte skett obemärkt och bostadsrättsmarknaden i Umeå har erhållit stor 

uppmärksamhet av lokalmedia den senaste tiden. Västerbottensnytt rapporterade den 27 

mars 2014 att Umeås bostadsrättspriser mätt i kr/m
2
 inte är exceptionellt höga relativt 

till andra städer, däremot är ökningen på 72 % de senaste fem åren, den fjärde högsta 

ökningen i Sverige (Timander, 2014). Västerbottens-Kuriren skrev den 28 mars att en 

central bostadsrätt på 17,5 m
2
 sålts för 900 000 kr vilket motsvarar ett kvadratmeterpris 

på rekordhöga 51 429 kr/m
2
 (Meyer, 2014, s. 10). Lördagen den 12 april 2014 höll en av 

Umeås fastighetsmäklarbyråer öppet för säljstarten av nya bostadsrätter på Mariestrand 

och under den första timmen fick de 47 intresseanmälningar (Isaksson & Engström, 

2014). Ovan nämnda exempel från den lokala mediabevakningen visar tydligt att det 

råder ett högt tryck efter bostadsrätter i Umeå, med höga priser som följd. Det glidande 

medelvärdet för bostadsrätter i Umeå under februari-april 2014 var 19 724 kr/m
2
 

(Svensk Mäklarstatistik, 2014b). 

I denna uppsats kommer vi huvudsakligen att använda termerna slutpris och begärt pris. 

Vår definition av slutpris är priset som bostadsrättens säljs för, medan begärt pris är 

priset som bostadsrätten annonseras ut till på hemsidan Hemnet. Ett vanligt 

tillvägagångssätt är att bostadssäljaren och fastighetsmäklaren tillsammans kommer 

överens om ett accepterat pris, som stämmer överens med både mäklarens värdering av 

bostadsrätten och beloppet säljaren är villig att sälja för (Mäklarsamfundet, 2014a). Det 

borde därför rimligen finnas ett samband mellan prispåverkande faktorer i bostadsrätter 

samt vad fastighetsmäklare tar hänsyn till när de föreslår ett begärt pris. Statistik från 

februari 2014 uppskattar att ökningen mellan det begärda priset och slutpriset i Umeå är 

15 %, notera att denna statistik även inkluderar villor (Mäklarsamfundet, 2014d). 

Även om prisökningen på bostadsrätter är hög i hela landet så är det intressant att 

ytterligare undersöka vilka av bostadsrätters faktorer som ger en stark påverkan på 

priset. Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008, s. 177-178) är läget och 

bostadsytan de viktigaste faktorerna för priset bortsett från de övergripande 

marknadsförutsättningarna. 

Vilka egenskaper i bostadsrätter som leder till ett högre pris är något som bör studeras 

närmare. Dessa är intressanta att undersöka då den informationen kan utnyttjas i 

förtjänstsyfte. Om ett tillägg av en egenskap, exempelvis tillbyggnad av balkong eller 

renovering av kök påverkar slutpriset vid försäljning mer än kostnaden, är det 

information som är intressant för säljare, mäklare, bostadsrättsföreningar och andra 

intressenter. Forskning på bostäder när det geografiska området är norra Sverige, är 

väldigt begränsad. Därför är det ur forskningssynpunkt viktigt att utreda om samma 

faktorer är viktiga i Umeå, jämfört med andra delar av Sverige, samt närmare studera i 

vilken utsträckning faktorerna påverkar. Detta blir användbart om man vill besvara om 

resultat från väl undersökta städer som Stockholm går generalisera till mellanstora och 

mindre städer runt om i Sverige. 
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1.2 Problemformulering 
Vilka faktorer styr slutpriset på bostadsrätter? 

 

1.3 Syfte 
 Att utforma en modell över slutpriset på bostadsrätter för att identifiera faktorer 

som styr bostadsrätters slutpris. 

 Att testa modellen med försäljningar som sker efter undersökningsperioden, för 

att kontrollera hur väl modellen stämmer överens mot nya observationer. 

 Att utifrån modellen jämföra oberoende variabler med mäklarnas uppfattningar 

av variablernas betydelse för bostadsrätters slutpris. 

 

1.4 Avgränsningar och begränsningar  
På grund av C-uppsatsens omfattning kommer datamaterialet i den kvantitativa 

undersökningen begränsas till sålda objekt i Umeå via Hemnet under en 

femveckorsperiod 2014. Hemnet är en hemsida där registrerade svenska mäklare kan 

lägga ut bostadsannonser, enligt deras egen beskrivning har de mellan 1,6 och 1,8 

miljoner besökare varje vecka och är således den populäraste hemsidan för 

bostadssökning (Hemnet, 2014). Begränsningen till Hemnet innebär att 

bostadsrättsförsäljningar som inte innefattas av fastighetsmäklare eller inte publiceras 

på Hemnet faller bort från vår studie. Denna typ av bortfallsproblematik uppstår oavsett 

val av källmaterial, då ingen källa med bostadsrätter är komplett. Vi kommer därför ej 

heller göra anspråk att denna uppsats ska kunna generalisera resultaten till 

bostadsrättsförsäljningar utan mäklare. 

Prispåverkande faktorer som denna uppsats kommer studera är sådana som är knutna till 

fastigheten där bostadsrätten ligger, samt egenskaper i bostadsrätten. Urvalet av faktorer 

begränsas av den tillgängliga informationen på Hemnet, då vi saknar 

bostadsrättsägarens eller fastighetsmäklarnas kompletta information. Det här medför att 

en del viktiga egenskaper ej finns tillgängliga på alla objekt. Denna begränsning 

diskuteras mer utförligt senare i uppsatsen. Villor å andra sidan är mycket mer 

komplexa att värdera än bostadsrätter, då de har fler egenskaper som kan påverka priset. 

Vi avgränsar oss bort från villamarknaden, då vi ej tror att vi skulle kunna fastställa 

något tillfredställande resultatet på villor. Vi tror inte det är lämpligt att utföra en sådan 

studie på C-uppsatsnivå, speciellt inte i mindre städer där villautbudet är begränsat. 

En annan avgränsning denna studie inte kommer undersöka är prispåverkande faktorer 

på samhällelig eller makroekonomisk nivå. Det vill säga faktorer som beror på 

ekonomin i stort: räntor, inflation, arbetslöshet, utbud och efterfrågan på bostadsrätter 

m.m. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008, s. 29-30). Avgränsning bort från 

makroekonomiska faktorer blir lämpligt då uppsatsens omfattning annars skulle bli för 

bred. Samtidigt skulle ett större fokus på yttre faktorer leda uppsatsen mer mot ämnet 

nationalekonomi, vilket inte är uppsatsens huvudområde. 

Nackdelen med att ta in samhälleliga och makroekonomiska faktorer är att vi skulle få 

problem att urskilja vilka faktorer som påverkar. Då vi avser att undersöka vilka 

egenskaper i bostadsrätter som styr prisbildningen kan yttre faktorer försvåra tolkningen 

påtagligt. Ytterligare argument att undvika makrofaktorer är kopplat till vår valda 

avgränsning av undersökningsperiod på fem veckor. Makrofaktorer kommer troligtvis 
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inte fluktuera i tillräckligt stor utsträckning för att påverka studiens resultat under 

undersökningsperioden. För att minska yttre effekter av samhälleliga och 

makroekonomiska faktorer vore det argumenterbart att ha ännu kortare 

undersökningsperiod. Vi anser att en kortare undersökningsperiod än vår valda ej är 

rimligt i denna studie, eftersom det säljs för få bostadsrätter i Umeå. Följden skulle bli 

att antalet observationer vid en kortare tidsperiod skulle bli kritiskt låg. Under april och 

maj månad 2014 har vi ej observerat några stora samhälleliga eller makroekonomiska 

förändringar som vi tror kan påverkat denna studie. Exempel på möjliga händelser hade 

kunnat vara om en eller flera viktiga arbetsgivare i närområdet (t.ex. universitetet) 

beslutar om nedläggning eller markanta uppsägningar (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2008, s. 177). Utifrån kraven och tidsomfattningen på C-uppsatsen 

anser vi därför fem veckor som en ytterst lämpligt undersökningsperiod.  

Vi kommer ej heller skilja på äkta och oäkta bostadsrättsföreningar, då vi inte kunnat 

identifiera objektens status på denna punkt. Skillnaden mellan en äkta och en oäkta 

bostadsrättsförening är kopplat till bland annat hur stor andel av föreningens verksamhet 

som består av tillhandahållande av bostadsrätter och ej exempelvis uthyrning av 

företagslokaler. Skillnaden får effekt ur beskattningssynpunkt för både 

bostadsrättsföreningen och bostadsrättssäljaren (Isaksson & Johnsson 2005, s. 476-479). 

Frånvaron av bedömning av äkta eller oäkta bostadsrätt estimerar vi inte till att vara 

något påtagligt problem, då merparten av bostadsrättsföreningarna i Umeå bör vara äkta 

bostadsrätter. 

Slutligen kommer inte målsättningen vara att skapa en matematiskt komplex modell. 

Målsättningen är istället en modell som är lättanvänd för någon med grundläggande 

förståelse för matematik. Vi kommer i möjlig mån undvika att göra modellen allt för 

komplicerad att tolka, då detta försvårar modellens lättanvändhet. Utifrån de beslutade 

målsättningarna kommer vi samtidigt bearbeta modellen till att vara relevant och hålla 

hög validitet. Med validitet syftar vi till att modellen vi utformar i hög grad mäter det vi 

avser att mäta (Bryman, 2011, s. 162). Samtidigt har vi förhoppningar att modellens ska 

ge en hög förklaringsgrad och samtidigt små avvikelser när vi verifierar den mot objekt 

som säljs efter undersökningsperioden.  
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2.0 STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Förförståelse 
Studiemässigt har vi båda två väldigt lite akademisk kunskap om 

bostadsrättsmarknaden. Inga kurser eller moment vi läst på universitetsnivå har innehaft 

någon direkt koppling till fastighetsmäklaryrket eller fastighetsvärdering. Detta innebar 

att vi fick lägga mycket tid i ett inledande stadie på att studera kurslitteratur kring 

ämnesområdet, för att få en bättre förförståelse. I uppsatsen tredje kapitel kommer vi 

dela med oss av relevant information för att läsare med samma bakgrund som oss, 

övergripligt ska presenteras för delar som är väsentliga för studien. 

Då vi redan i ett tidigt skede föreställde oss en kvantitativ metod, har vi båda nytta av 

tidigare studier. Vi har tidigare läst 15 respektive 60 högskolepoäng inom statistik. 

Statistiska förkunskaper underlättar arbetet att utforma en modell, då vi besitter teoretisk 

och praktisk erfarenhet att arbeta med metoderna. Givetvis kommer vår bakgrund med 

75 högskolepoäng företagsekonomi vara till stor nytta, då detta är uppsatsens 

huvudämne. Det som är intressant ur det företagsekonomiska perspektivet är kopplingen 

till prissättning och hur intressenter genom en djupare förståelse för vad som påverkar 

priset, kan utnyttja denna information i bedömningssyfte. Även förståelsen för 

bostadsrättsföreningens ekonomi är starkt sammankopplat till ämnet företagsekonomi. 

Förhoppningen är att denna uppsats ska kunna peka ut faktorer som påverkar slutpriset i 

sådan utsträckning att en intressent kan bedöma om en investering eller renovering 

faktiskt är värt kostnaden, om avsikten är att köpa, sälja eller höja marknadsvärdet på 

bostadsrätten.  

Andra erfarenheter kopplade till bostadsrättsmarknaden är att en av oss 2008 köpte en 

bostadsrätt i Umeå. Detta är en bra erfarenhet i ryggen när vi skriver om ämnet, då han 

själv har varit med i budgivningar och därmed också gjort en bedömning vad han var 

villig att betala. Vi tror dock ej det kommer ha någon märkbar effekt på uppsatsens 

innehåll, då hans upplevelse av köpet var neutral. Om hans upplevelse varit väldigt 

positivt eller negativ skulle det kanske påverkat vår granskningsgrad av 

fastighetsmäklarna. Men vår målsättning nu är att hålla oss objektivt till 

forskningsproblemet och istället söka fenomen och tendenser i empirin.     

 

2.2 Verklighetsuppfattning och vetenskapsuppfattning  
Ontologi handlar om uppfattningen om vad som finns. Skillnaden i uppfattningar berör 

främst huruvida verkligheten kan uppfattas objektivt eller om verkligheten bara är 

bestående av konstruktioner skapade genom människors handling och tolkningar. På 

den ena kanten finns objektivismen, vilken har en inställning där sociala företeelser är 

oberoende av aktörerna. På den andra kanten av ontologiska utgångspunkter finns 

konstruktivismen. Inom konstruktivismen är uppfattningen att den sociala verkligheten 

ständigt konstrueras. Då omvärlden uppfattas som i ständig förändring blir därför 

forskningen aldrig slutgiltig (Bryman, 2011, s. 35-37). I denna uppsats har vi som 

författare en objektivistisk syn på verkligheten. Slutpriset kan speglas som värdet på 

bostadsrätten. Vi är ute efter att fånga värdet i faktiska priser, inte hur individer 

personligen värdesätter bostadsrättens egenskaper. Det medför att den objektivistiska 

verklighetssynen är den som bäst stämmer överens med denna studie.  
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Vår studie kommer ha en kunskapsteoretisk positivistisk grundsyn. Det här innebär att 

vårt förhållningssätt till verkligheten medför att vår uppfattning är att vi kan mäta 

företeelser. Detta innebär i praktiken ett bruk av metoder som vanligtvis nyttjas vid 

naturvetenskaplig forskning. Därigenom har vi en målsättning att vara objektiva och 

utesluta värderingar i forskningen (Bryman, 2011, s. 30). Motsatsen till positivismen är 

interpretativismen som bygger på att människors och av dem skapade institutioner är 

komplexa entiteter som behöver en helt annan forskningslogik (Bryman, 2011, s. 32). 

Då vi avser att försöka mäta faktorer som påverkar slutpriser på bostadsrätter, bör vi för 

att kunna skatta en modell förhålla oss till ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Detta 

innebär att vi inte lägger någon större vikt vid hur människor formar och påverkar 

strukturerna på bostadsrättsmarknaden, istället ska vi mäta vad slutpriset blir givet 

rådande förutsättningar. 

 

2.3 Forskningsmetod och ansats 
Forskningsmetoden i vår undersökning av Umeås bostadsrättsmarknad blir av 

kvantitativ art. Kvantitativ metod sammanförs ofta till deduktiva ansatser vilket innebär 

att kunskap leder till bevis inom den undersökta empirin, ofta genom hypoteser. 

Motsatsen till en deduktiv ansats är induktiv ansats vilket innebär att teorin istället 

fungerar som resultatet av den utförda undersökningen av empirin (Bryman, 2011, s. 

26-28).  

Kvantitativa metoder innebär enligt Bryman (2011, s. 150) numerisk datainsamling med 

ett deduktivt förhållningsätt där vi utgår från ett positivistiskt synsätt. Teorin behandlas 

som en intresseinriktning vilket lägger grunden för datainsamlingen, vilket också är 

vanligt förekommande i kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 151). Detta 

förhållningsätt kommer vi hålla mellan teori och empiri i denna uppsats, vilket tydligt 

kommer avspeglas i uppsatsens kommande delar. 

En kvantitativ ansats är utifrån problemformuleringen och det valda syftena, i vår 

mening det bästa tillvägagångsättet. Den positivistiska vetenskapssynen stämmer väl 

överens med att vi avser att mäta fenomen ur verkligheten på ett naturvetenskapligt sätt. 

En kvalitativ uppsats kan utifrån våra syften inte utföras på det vi avser att undersöka. 

För att få en bra förståelse skulle mängden djupgående intervjuer behöva vara alldeles 

för många för en C-uppsats. Det skulle förmodligen också krävas djupgående intervjuer 

med mäklare, säljare, köpare och spekulanter för att få en övergripande bild om 

prisbildningen för bostadsrätter.  

Ett alternativ som också var avsikten i början av uppsatsperioden, var att använda sig av 

flermetodsforskning. Om detta var avsikten skulle kvantitativa och kvalitativa metoder 

kombineras för att hjälpa oss uppnå uppsatsens syfte (Bryman, 2011, s. 554). Den 3 

april gick vi runt till Umeås fastighetsmäklarföretag för att tala om att vi var 

intresserade av att få tillgång till slutpriser och antalet budgivare (denna information är 

sällan tillgänglig på internet). Från samtliga kontor fick vi intrycket av att 

fastighetsmäklarna upplevde sin tillgängliga tid begränsad. Det fanns således inte 

tillräckligt många som var intresserade av att agera intervjurespondenter till vår studie. 

Kvalitativa intervjuer hade kunnat komplettera den kvantitativa undersökningen, för att 

hjälpa oss undersöka delar som inte kan säkerställas statistiskt eller besvaras med hjälp 

av tillgänglig empiri. När intervjualternativet valdes bort, bestämde vi oss istället för att 

utföra en kvantitativ enkätstudie, denna presenteras närmare i kapitel 4. 
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Kvantitativ forskning har fyra stycken övergripliga områden som är av större intresse. 

Dels har vi mätning av de kvantitativa och kausaliteten som är förklarandet av varför 

någonting förhåller sig på det observerade sättet. Generalisering av hur resultatet av kan 

stå sig i andra situationer och slutligen replikation att tillvägagångsättet kan 

reproduceras (Bryman, 2011, s. 167-169). Statistisk samvariationen kan framlägga bevis 

för samband mellan fenomen men kan också användas som hjälpmedel för att söka 

kausalitet. Teori gör ofta anspråk på kausala relationer för att förutse empirins utfall 

(Bjereld et al., 2009, s. 65-66 & 80). Teoretiska utgångpunkter kommer i denna uppsats 

förklara kausaliteten och vi kommer närmare studera styrkan i prispåverkande faktorer 

för bostadsrätter i Umeå. 

Kvantitativ forskning har ofta inslag av hypotesprövning, vilket vi däremot inte kommer 

ha i denna studie. Kvantitativ forskning kan istället för hypotesprövningen använda teori 

som ett ramverk vilket styr intresseinriktningen som data samlas in utifrån (Bryman, 

2011, s. 151). Precis på detta ramverksliknande sätt kommer teorin användas i denna 

studie. Teorier och tidigare forskning som presenteras formar uppsatsen insamling och 

analys av tillgängligt data. 

Forskningsdesignen i denna studie blir av tvärsnittsdesign. Detta då vårt material 

kommer bestå av kvantitativ data från flera fall (observerade bostadsrätter) där vi samlar 

in materialet under en kortare tidsperiod i syfte att studera samband. Variationen som 

uppstår mellan variablerna gör att vi kan undersöka mönster mellan dem. Tidsperioden 

vid tvärsnittsdesign brukar bestå av insamlad information under ett enda tillfälle eller en 

väldigt kort tidsperiod (Bryman, 2011, s. 64). En kort tidsperiod blir i en studie av 

Umeå svårt och gällande bostadsrättsundersökningen beslutade vi en lämplig 

undersökningsperiod till fem veckor. För att uppnå ett tillfredsställande antal 

observationer krävdes en frikostigare undersökningsperiod då det bara säljs ett 

begränsat antal bostadsrätter i en stad av Umeås storlek.  

Tvärsnittsdesignen i denna uppsats kommer ha två olika separata delar som även 

analyseras i sammankoppling till varandra. Den första delen är den tidigare nämnda 

insamlingen av bostadsrättsobjekt från Hemnet, som fortsättningsvis kommer benämnas 

som objektstudien. Den andra delen kommer benämnas enkätstudien, vilket består av 

fastighetsmäklares uppfattning om de prispåverkande faktorerna vi undersöker i 

objektstudien. Redan nu vill vi nämna att objektstudien kommer ställas upp och 

analyseras med hjälp av regressionsanalys, där slutpriset kommer agera beroende 

variabel. På detta sätt arbetar vi fram en modell som kan bedöma varje enskild 

oberoende variabels påverkan på slutpriset och därmed bidra till ökad kunskap om 

bostadsrättsmarknaden i Umeå. 

Utifrån en kvantitativ ansats skulle också en longitudinell studie vara möjligt. Detta är 

direkt olämpligt till denna uppsats syfte. Som presenterat i uppsatsens inledning har 

priserna på bostadsrätter ökat mycket och snabbt. Vid en longitudinell studie skulle 

bruset av samhälleliga och makroekonomiska faktorer i kombination med det stegrande 

priset försvåra tolkningen av empirin. Förmodligen skulle vi aldrig kunna urskilja vad 

som orsakat prisökningen och dessutom inte kunna fastställa något om vilka egenskaper 

i bostadsrätten som påverkar slutpriset, vilket är kärnan i uppsatsen. 
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2.4 Källor och källkritik 
För att fördjupa våra kunskaper om ämnet och för att hitta material till vår teoretiska 

referensram vände vi oss till kurslitteratur från fastighetsmäklarutbildningar för att få en 

bättre teoretisk förförståelse. För att sedan med hjälp av Umeå universitetsbibliotek och 

andra söktjänster hitta relevanta vetenskapliga artiklar, avhandlingar och tidigare 

skrivna studentuppsatser. Litteraturstudien blev väldigt omfattande och ofta hittades 

relevanta källor igenom böcker och andra skrifters referenser. De verk som refererades 

ofta och var märkta som peer-review ansågs hålla högre trovärdighet, i enlighet med 

Jesson et al. (2011, s. 21) resonemang att peer-review artiklar är granskade för att 

säkerställa kvaliteten på verket. 

Bostadsrätter och deras föreningar styrs av svensk lagstiftning och utländska 

motsvarigheter av deras lagstiftning. Konsekvensen av detta blir att direkt tillämpbar 

forskning på området blir ytterst begränsat. Detta har begränsat våra möjligheter till 

användandet av internationellt käll- och litteraturmaterial.  Denna brist motarbetades 

med att vi under litteratursökningen även letade efter relevant teori i studier av andra 

typer av boendeformer, som hus, hyresrätter och ägarlägenheter. Tyvärr är åtskillnaden 

ofta stor och vi fann begränsat med material som var direkt tillämpbart på vår studie. 

Det här föranleder oss till att använda kurslitteratur i större utsträckning än vad som är 

önskvärt. Detta är dock inget kritiskt problem då antaganden kring fastighetsvärdering 

är mer eller mindre accepterade. Argumentationen baserar vi på att bostadspriserna som 

vi undersöker i objektstudien är accepterade av samhället, annars skulle inte 

transaktionerna ske. 

Kurslitteratur för fastighetsmäklarutbildningar är också den teoretiska bakgrund som 

nyutbildade mäklare tar med sig ut i arbetslivet. Utifrån detta är det också orimligt att 

kurslitteraturen inte ska vara sanningsenlig till yrkeskåren uppfattning, då böckerna är 

skrivna av personer med stor fackkunskap. Lärosäten har därefter också valt att använda 

dessa böcker som litteratur vilket innebär att de också är granskade av akademiker, 

vilket stärker argumenten att de är funktionella som källmaterial. Eftersom vi 

undersöker bostadsrätter i en svensk kontext blir också konsekvensen att vi till stor del 

måste begränsa oss till svenskt källmaterial. 

Cost-benefit Analysis: Concepts and Practice (Boardman et al., 1996) har vi av 

tillgänglighetsskäl använt den första upplagan av boken men den senaste upplagan är 

från 2011. Delar vi refererat till ur boken (Boardman et al., 1996), upplever vi från vår 

övriga litteratursökning som relevant än idag.  

Denna uppsats använder sig på flera sätt av triangulering. Bryman (2011, s. 656) 

definierar triangulering som när flera metoder eller datakällor används för att försäkra 

sig om giltighet och relevans för resultaten. Vårt val av två olika tvärsnittsstudier är ett 

exempel på triangulering. På samma sätt har vi ansträngt oss för att undersöka att 

påståenden vi hänvisar till i uppsatsen inte motsägs från någon annan av våra källor. 
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3.0 TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 
För att kunna genomföra tester på vår insamlade empiri måste vi ha vissa teoretiska 

utgångspunkter. Detta blir ett hjälpmedel när vi ska göra vägval under utförandet av 

modellen och enkäten. I detta kapitel sammanfattas viktiga antaganden och slutsatser 

från tidigare forskning, vilket vi sedan använder vid utformande, utförandet och 

analysen av empirin. Innan tidigare studier presenteras vill vi först redogöra läsaren för 

några begrepp och företeelser som är viktiga för läsarens förförståelse.  

3.0.1 Värdering av bostadsrätt 

Innan vi kort redogör för detaljer hur bostadsrätter värderas bör vi definiera värde, där 

vi utgår från Persson (2005, s. 346): “Värde = En funktion av framtida potentiella 

nyttor”. Denna uppsats har inget fokus på hur bostadsrätter värderas av 

bostadskonsumenterna, utan det är det faktiska priserna vi avser att undersöka. Det 

faktiska slutpriset ger dock signaler om hur mycket den vinnande budgivaren är villig 

att betala för den förväntade nyttan. 

Värdepåverkande faktorer kan ställas upp som:         (          ) där n är en 

funktion av olika faktorer som undersöks (Persson, 2005, s. 362). Persson (2005, s. 362-

363) kategoriserar de värdebärande faktorerna i tre kategorier: fastighetsanknutna, 

marknadsanknutna och omvärldsanknutna. Vi diskuterade i första kapitlet att denna 

uppsats bara fokuserar på de fastighetsanknutna faktorerna. 

Även om det ligger utanför denna uppsats syfte att gå in i djupa detaljer kring hur 

fastighetsmäklare värderar en bostadsrätt, finns det några detaljer som bör nämnas. 

Enligt Isakson och Jonsson (2005, s. 480) är de mest användbara metoderna för att 

värdera en bostadsrätt ortsprismetoder. En uppdelning av ortprismetoder kan göras där 

direkta metoder syftar till de som baseras på jämförelseköp och indirekta som utgår 

ifrån nyckeltalsmatriser (Persson 2005, s. 367). Vad hela idéen med att 

marknadsvärdera t.ex. en bostadsrätt är för att kunna uppskatta ett pris vid försäljning. 

Detta medför att termen marknadsvärde alltid är en bedömning och inte kopplat till en 

specifik observerad transaktion (Persson 2005, s. 365).  

En nödvändighet för att ortprismetoder ska hålla en hög kvalitet är att mängden relevant 

data från marknaden finns tillgänglig. Det finns återkommande problem kopplat till 

begränsningen av omsättningen på bostäder samtidigt som varje bostad eller fastighet är 

unik. Ytterligare ett problem finns på grund av tidsfaktorn då den påverkar ett flertal 

faktorer (Persson, 2005, s. 366-367). En modell redovisas som beskriver problematiken 

vid värdering med ortprismetoder (Persson, 2005, s. 366): 

     “Idealt         Verkligheten 

     Stort antal överlåtelser        Få överlåtelser 

       Identiska fastigheter          Varierande egenskaper 

     Momentant vid värdetidpunkten       Över viss tidsperiod” 

 

En mellanstor stad som Umeå tror vi verkligen borde spegla kontrasten mellan idealt 

och verkligheten. Problematiken bör inte bara drabba värderare utan borde även uppstå i 

vår tänkta regressionsmodell. Samma svårighet kring Umeås relativt låga omsättning på 

bostadsmarknaden och de stora variationerna av egenskaper i bostadsrätterna borde 

uppstå i en regressionsmodell. För att motverka dessa effekter kan vi givetvis ta in 
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observationer under en längre tidperiod, men även det har en stor nackdel. Som 

diskuterats i uppsatsens inledning har priserna på bostadsrätter ökat kraftigt i Umeå de 

senaste åren. Detta bidrar med en störningsfaktor där priserna ökar, utan någon 

förklaring kopplat till bostadsrättens inre egenskaper, vilket försvårar möjligheten att 

skatta slutpris statistiskt som vi avser att göra.  

 

3.0.2 Budgivning 

Enligt Mäklarsamfundet (2014b) styrs inte bostadsrätters budgivningsprocess av 

branschpraxis eller lagstiftning. Bostadsrättssäljaren rådgör med den anlitade 

fastighetsmäklaren vilka regler som ska gälla under budgivning. Budgivningar brukar 

kategoriseras i öppen budgivning eller sluten budgivning, där öppna är betydligt 

vanligare. Vid en öppen budgivning får spekulanter möjlighet att bjuda över tidigare 

lagda bud under en löpande tidsperiod. Sluten budgivning går ut på att varje budgivare 

lämnar ett dolt bud. Vid den beslutade sluttidpunkten avslöjas alla bud och 

bostadsägaren väljer om den vill godta något av buden (Mäklarsamfundet, 2014b). 

Säljarens val av köpare vid en budgivning oavsett öppen eller sluten faller rimligtvis på 

den med det högsta budet. Det finns dock ingen juridisk skyldighet att sälja till den 

vinnande budgivaren och inte heller måste en budgivare fullfölja köpet bara för den 

vann budgivningen. Det är först när alla partner skrivit under köpekontraktet affären 

fullbordas (Mäklarsamfundet, 2014b).  

 

3.0.3 Lockpriser 

Lockpriser är i denna uppsats definierat som när det begärda priset är för lågt satt i syfte 

att locka fler personer till visning och budgivning. Enligt Grauers et al. (2011, s. 52) 

finns det hos mäklare och säljare en föreställning hur lockpriser leder till ett högre 

slutpris, även om det vetenskapliga stödet för detta är begränsat. En allt för stor 

avvikelse mellan utgångspriset och det bedömda marknadsvärdet är otillåtet (Grauers et 

al., 2011, s. 52-53). Fastighetsmäklarnämnden som numera heter 

Fastighetsmäklarinspektionen ställer krav på att marknadsföringen ska stämma överens 

med bostadens verkliga förhållanden. Bryts detta krav gällande utbudspriser strider 

detta mot god fastighetsmäklarsed (Grauers et al., 2011, s. 87-88). 

 

3.0.4 Bostadsrättsföreningens ekonomi och årsredovisning 

Självkostnadsprincipen gäller för bostadsrättsföreningar, kostnaderna är dock fördelade 

över alla medlemmar, vilket gör att en individ inte själv kan styra över det totala slitaget 

den får betala för. Andelstal är ett mått på en bostadsrätts andel av hela 

bostadsrättsföreningen som påverkar årsavgiften storlek. Andelstalet beror främst på 

bostadsrätten storlek, men det finns även ytterligare faktorer som kan påverka en 

enskild bostadsrätts andel i bostadsrättsföreningen (Grauers et al., 2011, s. 146-148). 

Bostadsrättsföreningars ekonomi har enligt Grauers et al. (2011, s. 151) en stor 

betydelse på slutpriset, hög avgift tenderar leda till lägre slutpris. Tankesättet bygger på 

att välskötta bostadsrättsföreningar är väl förberedda inför kommande underhållsutgifter 

och får därför inga chockhöjningar av årsavgiften. En dåligt skött bostadsrättsförening 

kan även ha låga avgifter p.g.a. inkompetens, men underskott och underhåll måste förr 

eller senare betalas genom höjda årsavgifter. Årsavgiften ensam bör inte användas som 
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ett mått på hur välskött föreningens ekonomi är, då den kan ha tydligt koppling till 

fastighetens ålder och omrenoveringar (Grauers et al., 2011, s. 151).  

Det är viktigt att fastighetsmäklaren förstår helheten av bostadsrätten ekonomi, annars 

kan värderingen bli felaktig. Helheten inkluderar även skicket på fastigheten, framtida 

underhållsbehov och om tillräckligt stora belopp avsatts för att täcka 

underhållskostnaderna (Grauers et al., 2011, s. 151-152). För att göra en korrekt 

bedömning krävs helst årsredovisning och budget för flera år tillbaka, annars är blir den 

ekonomiska stabiliteten svårbedömd (Grauers et al., 2011, s. 159). 

En årsredovisning från en bostadsrättsförening innehåller precis som vilken annan 

årsredovisning en förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 

Förvaltningsberättelse ger läsaren information om verksamheten genom t.ex. vilka som 

sitter i styrelsen, anställda och lönekostnader. Resultaträkningen ställer upp föreningens 

alla intäkter och kostnader däribland lånekostnad, avskrivningar, drift- och 

underhållskostnader. Balansräkningen för bostadsrättsföreningen upplyser läsaren om 

nettotillgångarna på bokslutstidpunkten (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008, s. 

170-171). 

Årsredovisningen visar på bostadsrättsföreningens ekonomi och blir därför i högsta grad 

intressant för en bostadsrättsspekulant. De senaste årsredovisningarna, framtida 

utveckling och planer påverkar avgiften till föreningen. Även information om 

bostadsrättsföreningens investeringsbehov, lån och lånevillkor är relevanta. Kommer 

inte föreningen kunna ta nya lån för nödvändiga investeringar, blir följden kraftigt höjda 

avgifter (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008, s. 179). Isaksson & Jonsson 

(2005, s. 479-480) resonerar kring att något som ofta underskattas av 

bostadskonsumenter är insikt i bostadsrättsföreningen ekonomi. 

Sammanfattningsvis är bostadsrättsföreningens ekonomi högst relevant för en 

bostadsrättspekulant. Vår förmodan är att det är långt ifrån alla spekulanter som har 

tillräcklig förståelse för bostadsrättsföreningens ekonomi. För att undersöka det närmare 

har vi lagt till två frågor i enkäten om hur fastighetsmäklarna upplever spekulanternas 

förståelse för bostadsrättsföreningens ekonomi samt hur fastighetsmäklarna agerar på 

den upplevda förståelsen. 

 

3.1 Vinnarens förbannelse 
Om alla budgivares värdering på ett objekt är oberoende av andras värdering brukar 

detta kallas för IPV (Independent-Private-Value). IPV blir tillämpbart på exempelvis 

konstverk som köpts för egen njutning utan tanke på vidareförsäljning. En motsats till 

IPV blir det som kallas för Common-value där budgivare genom sin information om 

andra budgivares värdering kommer fram till värdet. Common-value eller gemensamma 

värdet blir i sin tur bättre om en vidareförsäljning är aktuell, ingen vill betala mer än vad 

gemensamma värdet uppskattas till för då riskeras en förlust. I en skarp 

auktionssituation finns sannolikt båda sidor av spektrumet med (McAfee & McMillian, 

1987, s. 705).  

Ett auktionstillfälle (som vid en budgivning på en bostadsrätt), där objektet har ett 

Common-value finns det en övervägande risk för det som kallas vinnarens förbannelse. 

Förbannelsen består i att vinnaren är den som värderat objektet högst och då sannolikt 

övervärderat objektet. Bristen på fullständig information är det som påverkar att 
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samtliga värderar objektet olika i Common-value synsättet (McAfee & McMillian, 

1987, s. 720-721). Hungria-Gunnelin (2013, s. 278) argumenterar för att bostäder både 

har koppling till IPV och Common-value, då bostadsrätter både kan köpas för det egna 

bruket men samtidigt också någon gång ska säljas vidare. Genom den objektivistiska 

verklighetsuppfattningen kommer vi hålla oss till en Common-value syn därför att 

budgivares kombinerade värdering borde vara det som speglar slutpriset bäst. Det känns 

orimligt att flertalet budgivningar på bostadsrätter i Umeå har haft budgivare vars egen 

värdering överstiger Common-value oberoende av de andra buden. 

Rationell beteende gällande budgivning i en Common-value auktion är lättare sagt än 

gjort när tillgänglig information är begränsat (Thaler, 1988, s. 192). Hong & Shum 

(2002, s. 871-872) beskriver hur ett ökat antal budgivare i en Common-value auktion 

ofta leder till att budgivarna blir aggressivare, vilket i sin tur förstärker vinnarens 

förbannelse. Budgivare kan aldrig korrekt bedöma ett äkta värde för en vara (som en 

bostadsrätt) vilket gör att budgivarnas uppskattning blir buden i auktionen (Tse et al., 

2011, s. 250). Osäkerheten till det äkta värdet blir påtagligt för en bostadsrätt vilket 

därmed kan leda till orationellt beteende vid budgivningen med vinnarens förbannelse 

som följd. 

I ett läge där potentiella budgivare inte har den nödvändiga förståelsen för betydelsen av 

bostadsrättsföreningen ekonomi uppstår helt klart en informationsbrist. Hur omfattande 

denna informationsbrist är kan vara svår att bedöma. Däremot har vi genom 

enkätstudiens ett ypperligt tillfälle att även undersöka vad fastighetsmäklarna uppfattar 

om spekulanters förståelse av bostadsrättsföreningars ekonomi. 

Då vi i denna uppsats avser undersöka antalet budgivares effekt på slutpriset vill vi 

också se om vi kan utstudera tydliga tendenser till vinnarens förbannelse. Vi kommer 

försöka studera om ett ökat antal budgivare förstärker effekten av vinnarens 

förbannelse. Även om en bostadsrättsköpare betalar ett visst överpris för en bostadsrätt 

behöver det inte vara en förbannelse i den bemärkelsen. Vilken vinst eller förlust 

individen gör beror inte enbart på köptillfället utan även säljtidpunkten. 

 

3.2 Hedonisk prissättning 
Taylor (2008, s. 15) hävdar hur det redan 1928 fanns hedonisk analys i ett verk av 

Frederick V. Waugh, men att det var Sherwin Rosen’s (1974) artikel Hedonic Prices 

and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition som startade en 

djupare forskning om bostadsegenskapers påverkan på konsumenternas beslutsfattande. 

Det är inte bara fysiska egenskaper som spelar in för köparen utan även mer abstrakta 

egenskaper kopplade till kringliggande miljö (Taylor, 2008, s. 15) 

Teorin om hedonisk prissättning utgår från att varor värdesätts utifrån egenskaper. 

Hedoniska priser eller som de också kallas, implicita priser, upptäcks genom att 

undersöka marknadens priser på differentierade varor (Rosen, 1974, s. 34). När detta 

tillämpas på bostadsrätter blir tankesättet följaktligen väldigt intuitivt. Köparnas 

värdering av bostadsrätternas egenskaper avslöjas genom priserna på 

bostadsrättsmarknaden. Rosen (1974, s. 54) själv använder termen “tied package”, som 

på svenska skulle kunna kallas sammanknutet paket. Sammanknutna paket av varor kan 

jämföras med en kundvagn eller varukorg bestående av alla egenskaper som 

bostadsrätten besitter. De observerbara priserna på marknaden för kundvagnarna har ett 

ekonomiskt samband med innehållet i kundvagnarna. Det är dock inte enskilda 
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egenskaper som visar på de implicita priserna utan sammanbindningen av dem (Rosen, 

1974, s. 54). 

Rosen (1974, s. 37-38) hämtar vissa utgångspunkter från Lancaster (1966). Tre stycken 

viktiga antaganden från Lancaster (1966, s. 134) presenteras nedan: 

 Det är varans egenskaper och inte varan i sig som ger nytta till konsumenterna 

 En vara har generellt flera egenskaper (Lancaster använder termen 

characteristics), dessa egenskaper är sällan unika för en enskild vara utan finns 

även hos andra varor. 

 Kombinerade varors egenskapers kan ha helt annan nytta än uppdelade varor 

 

Den sista punkten bör kontextualiseras utförligare. Rosen (1966, s. 38) lyfter fram 

odelbarhet och exemplifierar hur två korta bilar inte har samma värde som en bil med 

totallängd motsvarande de två korta bilarna och en individ kan ej köra två bilar 

samtidigt. För att knyta tankesättet till denna uppsats har inte två stycken bostadsrätter 

på 30 m
2 

samma värde som en bostadsrätt på 60 m
2
.  

En hedonisk prismetod ställs i simpel form upp där priset på heterogen vara (i denna 

uppsats bostadsrätt) är en funktion av egenskaperna i vektorn x. Beta är vektorns 

koefficienter som uppskattar egenskapernas styrka, och samtidigt finns det alltid en 

oförklarad avvikelse (Baranzini et al., 2008, s. 1-2). I exemplet med hus krävs det att 

husegenskapens värde kapitaliseras i försäljningspriset. Denna utgångspunkt gör att 

hedoniska regressionsmetoder blir är användbar vid värdering av egenskaper eller 

attribut (Boardman et al., 1996, s. 320). För en bostadsrätt blir tankesättet analogt som 

om det vore ett hus. Vårt syfte att undersöka vilka egenskaper eller attribut hos 

bostadsrätter som påverkar slutpriset, medför att hedonisk prissättning är mycket 

passande för denna studie. Boardman et al. (1996, s. 320) ställer upp ett exempel hur en 

generell modell för hedonisk prisfunktion skulle kunna se ut: 

         (                                                        ) 

Där huspriset är en funktion av egenskaperna innanför parenteserna i formeln. Formeln 

ovan blir en hedonisk prisfunktion som avslöjar de implicita priserna (Boardman et al., 

1996, s. 320).  

 

3.3 Tidigare relevanta studier 

3.3.1 Sandberg och Johansson 

Sandberg & Johansson (2001) har i en undersökning av Umeå använt egenskaper hos 

bostadsrätter under tidsperioden 1998-1999 i en hedonisk prisfunktion. I enlighet med 

Rosén (1966) antar Sandberg & Johansson (2001, s. 7) att preferenser och värdering av 

egenskaper implicit avslöjas genom priserna. Mycket av innehållet i deras studie ligger 

utanför ämnesområdet för denna uppsats (däribland spatial dependence) men det finns 

ett antal slutsatser och utgångspunkter vi tar med oss in i vår studie.  

Några intressanta reflektioner som Sandberg & Johansson (2001, s. 7-8) påpekar är hur 

Umeå genom sin geografiska placering inte får problem med att priset på bostadsrätter 

påverkas av närliggande städers priser, även hur området kring Umeå universitet och 

Norrlands universitetssjukhus samlar en stor del av stadens arbetskraft. Enligt Sandberg 
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& Johansson (2008, s. 9) har tidigare forskning i Sverige visat att närhet till Central 

Business District (stadskärnan) har en positiv effekt på bostadspriserna. Som 

tillgänglighetsmått använder författarna själva geografiskt avstånd till stadskärnan, 

universitetsområdet och närmsta stora handelsområde (Sandberg & Johansson 2001, s. 

13). Kort avstånd till universitet och centrum får en positiv inverkan på priserna 

(Sandberg & Johansson, 2001, s. 23). I vår studie tar vi med oss avståndet till Centrum 

och Umeå universitet som oberoende variabler. 

Sandberg & Johansson (2001, s. 8) plockar bort bostadsrättens byggår ur sin studie då 

nyare bostadsrätter ligger i utkanten av staden medan äldre bostadsrätter ligger 

geografiskt centralt. Reflektionen ovan behöver inte vara lika giltig 13 år senare. Men 

det uppmärksammar oss att i denna studie verkligen studera huruvida det kan finnas 

korrelation mellan bostadsrättens byggår och närhet till centrum. 

Totalt 194 observationer från Riksbyggen och HSB är med i deras undersökning men 

dessa är bara fördelade på 11 bostadsrättsföreningar. Deras studie har ett helt annat 

fokus än vår uppsats då de bland annat tar med oberoende variabler som 

befolkningstäthet och omsättningshastighet. Vi kommer använda ytterligare tre stycken 

oberoende variabler som de använder, nämligen månadsavgift, bostadsyta och antal rum 

(Sandberg & Johansson, 2001, s. 13).  

I slutsatsen tar Sandberg & Johansson upp att det finns tydligt mönster att 

enrumsbostadsrätter har ett betydligt mycket högre pris per kvadratmeter, vilket kan 

tolkas som att det råder något av separata marknader för olika storlekar av bostadsrätter 

i Umeå (Sandberg & Johansson, 2001, s. 23). Denna slutsats tar vi med oss i formandet 

av vår egen regressionsmodell. 

Sandberg & Johansson (2001, s. 23) föreslår att framtida byggnationer i Umeå bör 

placeras någonstans mellan centrum och universitetet. Detta är något som påbörjats och 

fortfarande pågår på Öbacka strand i Umeå (Forsgren, 2012). Denna förändring blir 

enligt oss ett viktigt argument för att en studie i nutid bör utföras. Vidare föreslår 

Sandberg & Johansson (2001, s. 23) att framtida studier är nödvändiga för att ytterligare 

tillkännage bostadspreferenser i Umeå. Precis detta avser denna studie göra och till vår 

kännedom är det ingen annan som utfört någon liknande studie i Umeå.  

 

3.3.2 Gavlefors och Roos 

I Lantmäteriverkets rapport 1992:6 vid namn Prisbildning på bostadsrätter har Ulf 

Gavlefors & Henrik Roos (1992) genomfört ett mycket omfattande arbete där 

prisbildningen samt värderingsfaktorer på bostadsrätter undersökts. Materialet består av 

bostadsrättsöverlåtelser från 30 orter under åren 1988 till 1989, totalt 22 000 stycken 

överlåtelser (Gavlefors & Roos 1992, s. 7). 

Det som konstateras om de prispåverkande faktorerna är som förväntat att fastighetens 

läge är det överlägset viktigaste. Bostadsrättföreningens självkostnader styr storleken på 

avgiften, därför får inte läget någon direkt koppling till avgiften, däremot kan läget 

påverka byggkostnaden som i sin tur tas ut via årsavgiften. Eftersom 

bostadsrättsmarknaden till största del består av privatpersoner och priserna i teorin kan 

sättas hur höga som helst visar sig fastighetslägets attraktivitet direkt i slutpriset 

(Gavlefors & Roos, 1992, s. 55).  
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Med vissa undantag oftast beroende på mikrolägets attraktivitet, är priserna högre i 

centrum och minskar därefter med avståndet från centrum (Gavlefors & Roos, 1992, s. 

57-58). Därefter kommer bostadsrättens storlek, vilket givetvis har en positiv 

korrelation med priset. Intressant nog noteras att genomsnittliga priset per kvadratmeter 

inte alltid sjunker på större lägenheter, då det exempelvis kan råda begränsat utbud på 

stora bostadsrätter men en stark efterfrågan från stora hushåll (Gavlefors & Roos, 1992, 

s. 58-59). Det sistnämnda tror vi inte kommer vara fallet i studentstaden Umeå. Vi 

förväntar oss en väldigt hög efterfrågan på mindre lägenheter, precis i enlighet med 

Johansson & Sandbergs (2001, s. 23) slutsats om en separat enrumsmarknad.  

Övriga faktorer som spelar stor roll är årsavgift och bostadsrättsföreningens nettoskuld 

(dessa två är nära sammankopplade). Det råder en föreställning om att storleken på 

årsavgiften till bostadsrättsföreningen tydligt speglar föreningens ekonomi. Storleken på 

årsavgiften tillsammans med ränta på eventuellt lån beräknas in i köparens kalkyl för 

bostadsrättsköpet. Betalningsviljan blir därför högre på objekt med lägre avgift, allt 

annat lika. En bedömning som görs av författarna är att läge, storlek och 

årsavgift/nettoskuld klarar av förklara 85 % av prisvariationen (Gavlefors & Roos, 

1992, s. 60-61). 

Övriga variabler så som byggnadens ålder, skick och utrustningsstandard, placering i 

huset, utsikt, balkong m.m. är av mindre vikt (Gavlefors & Roos, 1992, s. 63-66) Några 

ytterligare intressanta observationer är att renovering, tapetsering och dylikt inte verkar 

påverka försäljningspriset mer än renoveringskostnaderna (Gavlefors & Roos, 1992, s. 

64), samt att slumpen är påtaglig, därför att alla lägenheter är unika i något avseende, 

köpare och säljare byts ut och deras kunskap och preferenser varierar (Gavlefors & 

Roos, 1992, s. 67). 

Även om Gavlefors & Roos (1992) undersökning numera är över 20 år gammal 

förväntar vi oss några fenomen som består än idag. Bland annat tror vi att årsavgiften, 

storleken och läget kommer kunna förklara en betydande andel av variationen av 

slutpriset. 

 

3.2.3 Hungria-Gunnelin 

Att priset på något som säljs via auktionsliknande förutsättningar ökar med antalet lagda 

bud är tveklöst. Rosane Hungria-Gunnelin (2013) har undersökt antalet budgivares 

effekt på försäljningspriset gällande bostadsrätter i Stockholm under 2010. 

Svensk media har uppmärksammat problem i storstäder med lockpriser. Det hävdas att 

det råder en utbredd uppfattning att ett högt antal visningsbesökare leder till fler 

budgivare och i förlängningen högre slutpris. Varken lagda bud under budgivningar, 

eller accepterade bud av säljaren är bindande på bostadsmarknaden förrän ett avtal är 

underskrivet. En vanlig anledning auktionsvinnaren inte alltid får köpa beror ofta på 

tvivel huruvida vinnaren kommer kunna finansiera köpet (Hungria-Gunnelin, 2013, s. 

276). 

Hungria-Gunnelin (2013, s. 276) påstår att fenomenet med lockpriser och effekten det 

får på slutpriset ej undersöks vetenskapligt ännu. Vi tycker inte det är konstigt att 

forskningen är undermålig på området kring mäklarnas avsikt bakom lockpriser. Det är 

givetvis mödosamt oavsett vilken metod som används att bekräfta i vilken utsträckning 

mäklarna använder sig av underprissättning. Dels måste de undersökta mäklarna själva 
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erkänna att det använder sig av en metod som är oetisk, men det måste även vara svårt 

att hitta jämförbara objekt där det går komparera objekten som använder sig av 

underprissättning med objekt som inte gör det. 

Problem med s.k. lockpriser har motarbetats genom det som kallas accepterat pris, 

vilket innebär att annonsens begärda pris också ska vara ett belopp säljaren faktiskt är 

villig att sälja för. Sedan accepterat pris infördes i Göteborg och Stockholm har 

skillnaden mellan det begärda priset och försäljningspriset dämpats men dock börjat öka 

igen (Mäklarsamfundet, 2014a). 

Enligt Hungria-Gunnelin (2013, s. 277) så finns det väldigt lite forskning på just antalet 

budgivares effekt på slutpriset. 512 stycken bostadsrättsförsäljningar i Stockholm 

undersöks med hjälp av en hedonisk prismodell. Resonemang förs om att resultatet i 

studien bara gäller Stockholm men att resultatets drag sannolikt går att generalisera till 

andra marknader (Hungria-Gunnelin, 2013, s. 277). Precis detta resonemang är vi eniga 

om med samtliga av vår studies resultat. Pekar resultaten i Umeå åt samma riktning som 

övriga studier är det sannolikt giltigt på flertalet andra städer. 

Ingen av Hungria-Gunnelins studies beroende variabler har någon koppling till skicket 

på objekten som undersöks (t.ex. köket eller badrummets skick), detta innebär att 

studiens resultat inte kan se om det helt enkelt är så att bostadsrätter med bättre skick 

har fler budgivare. Samtidigt är det möjligt att låg kvalitet på bostadsrätten också kan 

locka ett högt antal budgivare (Hungria-Gunnelin, 2013, s. 290-291). Genom att försöka 

inkludera både kvalitativa oberoende variabler och antalet budgivare i vår egen modell 

hoppas vi kunna belysa eventuellt samband i Umeå. 

Det finns intresse för exempelvis fastighetsmäklare att få ut en uppskattning av hur 

mycket en extra budgivare påverkar priset, speciellt om det kan motsvara 

marknadsföringskostnader för att locka fler budgivare (Hungria-Gunnelin, 2013, s. 

277). Studiens resultat visar på ett signifikant samband att antalet budgivare ökar 

försäljningspriset vilket stöder till tankesättet att det är viktigt för mäklaren att locka 

många budgivare. Huruvida underprissättning fungerar för att locka fler budgivare kan 

studien dock inte bekräfta (Hungria-Gunnelin, 2013, s. 291). 

Då Hungria-Gunnelins (2013) arbete bara täcker Stockholm är det intressant att 

undersöka om hennes resultat även står sig på andra orter. Då vi samlat in aktuell data 

för Umeå är det givetvis intressant att även pröva om liknande resultat gäller för Umeås 

bostadsrättsmarknad. Antalet budgivande personer eller familjer är inget som publiceras 

på Hemnet och därför har vi begärt ut dessa uppgifter av fastighetsmäklarna. 

Modellerna med bostadsattribut brukar ställas upp med priset som beroende variabel i 

naturlig logaritm-form. Detta för att styrkan på egenskapsvärderingarna brukar minska 

med ett högre pris (Hungria-Gunnelin 2013, 280). Vi kommer helst undvika att 

logaritmera den oberoende variabeln slutpris. Tolkningen av de oberoende variablerna 

enskilt blir ej möjlig då. Målet är att regression ska vara lättolkad och lättanvänd vilket 

en logaritmering motarbetar. Men visar regressionen heteroskedasticitet kommer vi 

givetvis logaritmera. Hur detta fungerar förklaras mer utförligt i nästa kapitel. 

För att få s.k. helt unbiased koefficienter måste alla prispåverkande egenskaper finnas 

bland de oberoende variablerna i regressionen. Det finns varken komplett kunskap vilka 

alla prispåverkande egenskaper är och förmodligen går det aldrig heller samla in 

komplett data om dessa. För att stävja detta får utlämnade variabler inte får korrelera 
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med tillgängliga oberoende variabler eller residualerna. Inget av detta är praktiskt 

möjligt och därför går det inte bygga en helt sanningsenlig modell gällande bostäder 

(Hungria-Gunnelin, 2013, 282). Utelämnande är nödvändigt då vi annars praktisk aldrig 

kan utföra någon skattad modell.  

 

3.4 Tidigare studentuppsatser 
Noterbart är att studentuppsatser som fokuserat på andra städer i Sverige än Stockholm, 

Uppsala, Göteborg, Gävle och Karlstad inom ämnet bostadsrättspriser har varit svåra att 

finna. Detta förstärker enligt oss argumentet att en sådan studie över Umeå bör 

genomföras. Vi vill undersöka om vi hittar några förväntade likheter eller skillnader. 

Vidare är det intressant om tidigare resultat även överensstämmer med Umeå. 

I en kandidatuppsats i företagsekonomi av Niclas Roll (2005) undersöktes 64 lägenheter 

som sålts i Vasastan, Stockholm under år 2005. Roll utförde separata 

regressionsanalyser på enrums- och trerumslägenheter samt en regression med alla 

objekt. Alla tre regressioner uppnår en förklaringsgrad på över 86 %. Genom 

regressionsanalyser visar sig att boyta, månadsavgift och tillgången till balkong spelar 

störst roll (Roll, 2005, s. 1 & 13). I den sammanslagna regressionen ökar ett renoverat 

badrum priset med 187 882 kronor och det uppskattar författaren att man kan göra själv 

för en mindre kostnad. Detsamma gäller dock inte ett renoverat kök som skattar ett 

högre pris med 46 729 kronor vilket inte borde täcka upp kostnaden för köksrenovering. 

Regressionen kompletteras också med en enkätundersökning där visningsbesökare får 

besvara en enkät om sina preferenser. Enkätens resultat visade att 

bostadsrättsspekulanterna bedömde läge, stambyte och låg avgift som det viktigaste för 

dem (Roll, 2005, s. 13-16). 

En annan kandidatuppsats i nationalekonomi av Erik-Axel Nord och Marcus Wagell 

(2005) undersökte utifrån hedonisk pristeori betalningsviljan för egenskaper i 

bostadsrätter. Efter bortfall kvarstod 307 observationer av bostadsrätter i Uppsala under 

januari-november 2004. Totalt uppnås det en statistisk signifikans på 15 av de 28 

stycken undersökta oberoende variablerna. Störst enskild förklaringsgrad får yta men 

även avgiften visar betydande effekt (Nord & Wagell, 2005, s. 2). En intressant 

diskussion i uppsatsens slutsats är att författarna menar hur Uppsalas attribut som 

studentstad med kraftigt underskott av bostäder tydligt märks i resultatet, då 

betalningsviljan per kvadratmeter är högre för små bostadsrätter(Nord & Wagell, 2005, 

s. 23). 

En tredje studentuppsats med huvudområde redovisning och finansiell styrning från 

Handelshögskolan i Stockholm, undersöker ett material bestående av cirka 7000 

försäljningar. En modell där pris per kvadratmeter är den beroende variabeln skattas och 

testas sedan mot försäljningar under oktober månad 2006. Vid jämförandet mellan 

riktpriset (skattade modellens) och slutpriset uppnår 10 av de 14 undersökta 

lägenheterna en differens inom intervallet   5 % (Dennerheim, 2007, s. 48 & 52-54). 

En liknande typ av verifiering mellan vår modell och verkligt slutpris avser vi att göra i 

denna uppsats. Det gör vi i avsikt att validera vår modell och se om den verkligen blir 

tillförlitlig.  
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En fjärde studentuppsats i nationalekonomi från Linköpings universitet har under 

tidsperioden mars-maj 2012 utifrån hedonisk pristeori analyserat sålda bostadsrätter i 

centrala Stockholm. Regressioner visar att bostadsytan är den mest tongivande 

variabeln. Variablerna antal rum, månadsavgift, geografiskt läge, balkong, byggnadsår, 

våning samt tillgång till kakelugn och hiss blir signifikanta. Uppsatsen föreslår att 

framtida studier skulle kunna undersöka ytterligare förklaringsvariabler så som 

lägenhetsskick (Atunga & Aronsson, 2012, s. abstract & 37). Vi har som målsättning att 

i denna undersökning värdera skick på kök och badrum. Anledning till att vi väljer just 

kök och badrum är för att dessa utan tvivel bör vara de kostsammaste renoveringarna i 

en bostadsrätt, jämfört med exempelvis golvbyte, målning och tapetsering. 

I en annan studie av lägenheter i Stockholms innerstad byggs en regressionsmodell upp 

utifrån ett års data bestående av 115 bostadsrätter från en enda fastighetsförmedling. 

Boarea, avgift, antal rum, balkong bedöms inverka mest men även läge och 

fastighetsålder påverkar (Lindblad, 2012, s. abstract & 10). Fem olika regressioner körs 

där de oberoende variablerna varieras beroende på om de är signifikanta, samtliga 

regressioner har ett justerat r
2
-värde på över 92 % (Lindblad, 2012, s. 29-32). 

Månsson & Knutsen (2010) genomförde en kvantitativ studie i Karlstad där enkäter med 

20 faktorer delats ut till spekulanter på fem olika bostadsrättsvisningar. 

Enkätundersökningen fick 44 deltagare och på en 6-gradig skala gav spekulanternas 

rangordnade medelvärde dessa topp fem faktorer i följande ordning: läget, balkong, 

kakel i badrum, avgift, nyare kök (Månsson & Knutsen, 2010, s. 29). Rangordningen 

skiljde sig dock när författarna separerade resultatet efter visning (Månsson & Knutsen, 

2010, s. 30-32). Skillnaden i rangordningen mellan visningarna visar enligt oss varför 

det är olämpligt att genomföra enkät på några enstaka visningar. Vi har valt att inte 

genomföra en enkätundersökning på spekulanter just eftersom visningsobjekten i så stor 

utsträckning påverkar respondenternas svar. 

Jensen & Sandberg (2013) utförde en liknande studie tre år efter Månsson & Knutsen 

(2010). Skillnaden är att Jensen & Sandbergs (2013, s. 13) syfte är mer detaljerade kring 

specifika egenskaper inuti bostadsrätterna. Urvalet består även i denna studentuppsats 

av bostadsrättsspekulanter i centrala Karlstad. Precis som oss granskade författarna 

annonser på Hemnet för att bestämma undersökta egenskaper. Enkätinsamlingen skedde 

från en enda mäklarfirmas visningar på fem olika objekt men totalt sju olika 

visningstillfällen. Egen kritik riktas dock mot att visningsobjekten kan vara allt för 

homogena för ett fullständigt nyanserat resultat (Jensen & Sandberg, 2013, s. 24-27).  

Resultat från Jensen & Sandbergs (2013, s. 40 & 43) som är av intresse till vår studie är 

de allmänna attributen vars rangordning på topp fem enligt högsta median blev: rätt 

läge, balkong, låg månadsavgift, nyrenoverat badrum, fastighetens skick. Nyrenoverat 

kök kommer först på 11:e plats av 16 (Jensen & Sandberg, 2013, s. 40) vilket skiljer sig 

från Månsson & Knutsens (2010) resultat.  

Statistik om Karlstad och Umeå är inte allt för olika varandra sett till 

befolkningsmängden i tätorten (Karlstad: 61 685 och Umeå: 79 594 invånare), och 

befolkningstätheten per km
2
 (2035 respektive 2331) (Statistiska centralbyrån, 2013b). 

Båda är också universitetsstäder vilket gör att det blir intressant om Månsson & 

Knutsson (2010) och Jensen & Sandbergs (2013) slutsatser stämmer överens med 

Umeå. Dock kommer vår enkätundersökning ej undersöka konsumenternas preferenser 

direkt utan istället indirekt via mäklarnas uppfattning.  
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3.5 Operationalisering av teorin 
Den presenterade teorin och tidigare studier ger oss anvisningar om vilka faktorer som 

påverkar slutpriset. Vi kan utifrån teori och tidigare studier se utgångpunkter vi bör 

förhålla oss till när slutpriset är den beroende variabeln. Vilka oberoende variabler som 

tidigare undersöks orsaka förändringar i slutpriset är relativt beprövat. Men dessa är inte 

nyligen testade i det geografiska området Umeå. Detta förstärker uppsatsens syfte och 

behovet av att undersöka vilka av bostadsrätters faktorer som styr slutpriset i Umeå. I 

objektstudien och enkätstudien måste vi begränsa antalet faktorer vi undersöker. Vi har 

valt att begränsa oss till ett fåtal variabler då ett allt för stort antal faktorer skulle 

innebära större bortfall av observationer. En sammanvägd bedömning har gjort av oss 

med utgångspunkt av tidigare utförda studier samt vilken information som funnits 

tillgänglig på bostadsrättsannonserna på Hemnet. 

 

3.5.1 Slutpris 

Slutpriset är den variabel som vår objektstudie ska kunna estimera med hjälp av en 

regressionsmodell. Observationer på slutpriset har vi samlat in via Hemnet och med 

hjälp av e-postkontakt med fastighetsmäklarna. I enkätstudien är det de separata 

faktorernas relevans på slutpriset som ska uppskattas. Sammantaget kommer alltså 

slutpriset (försäljningspriset) agera beroende variabel i båda våra tvärsnittsdesigner.  

 

3.5.2 Läget (geografiskt avstånd) 

Den tveklöst högst prispåverkande faktorn är läget. Vanligtvis är centrala lägen dyrast 

men det finns också andra faktorer i läget som anses fördelaktiga, till exempel 

uteblivelse av avgaser och ljud från närliggande trafik (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008, s. 177). Miljöbaserade faktorer var inte möjliga att tidsmässigt 

eller objektivt bedöma, därför förpassade vi oss endast till geografisk placering gällande 

läget.   

Då läget är väldigt svårbedömt kvantitativt vände vi oss till en början till vilken stadsdel 

de utannonserade bostadsrätterna låg i. Observationerna under april månad innehöll 

över 20 olika stadsdelar vilket skulle vara väldigt problematiskt med tanke att vi totalt 

uppskattade att landa på cirka 100 observationer med en varierad fördelning över varje 

stadsdel. För att arbeta oss runt detta problem följde vi förhållningsättet Sandberg & 

Johansson (2001) tillämpade, där geografiskt avstånd till centrum och universitet mäts. 

Kort avstånd till universitet och centrum får en positiv inverkan på priserna enligt 

Sandberg & Johansson (2001, s. 23).  Eftersom vi har tillgång till bostadsrätternas 

adresser har vi med hjälp av hemsidan www.distancefromto.net som använder Google 

Maps, kunnat mäta fågelavståndet i kilometer med två decimaler till Umeå centrum och 

Umeå universitet. För att få avståndet skriver vi in from: bostadrättsadressen, to: 

Umeå/Umeå universitet. Punkten för Umeå är där Kungsgatan och Rådhusesplanaden 

korsar varandra vid Rådhustorget. Detta blir alltså denna uppsats operationalisering av 

läget som prisbildande faktor. I enkätstudien efterfrågas läget i fråga C8 och C9, där 

slutprispåverkan bedöms efter närhet till Rådhustorget och Umeå universitet. 

 

3.5.3 Avgift till bostadsrättsföreningen 

På denna variabel utgår vi ifrån det som står som avgift per månad i annonsen på 

Hemnet, även om avgiften i realiteten kan betalas på annan tidsbasis. Denna avgift blir 

http://www.distancefromto.net/
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en intäkt för bostadsrättsföreningen som används för att betala bostadsrättsföreningen 

löpande utgifter (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008, s. 170). Avgiften 

förväntas ha en negativ korrelationen till slutpriset. Som tidigare nämnts ökar 

betalningsviljan på objekt med lägre avgift (Gavlefors & Roos, 1992, s. 60). I 

objektstudien av hemnetannonser har vi ej kunnat jämföra vad som inkluderas i avgiften 

till bostadsrättsföreningen. Detta kan variera mellan olika bostadsrättsföreningar genom 

om exempelvis hushållsel eller kabel-tv ingår. Variationen i vad som inkluderas i 

avgiften blir en felkälla som vi ej kan kontrollera. Avgift motsvaras av fråga C1 i 

enkätstudien. 

 

3.5.4 Bostadsrättens storlek (bostadsyta i kvadratmeter och antalet rum) 

Bostadsrättens storlek är oerhört väsentligt för slutpriset, som uppskattas öka med större 

bostadsyta. Noterbart när det gäller bostadsrätter så värderas ett högre antal rum ofta 

högre pris när ytan är densamma (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008, s. 178). 

Både antalet rum och bostadsyta i kvadratmeter agerar oberoende variabler i 

objektstudien och i enkätstudien motsvaras dessa faktorer av fråga C2 och C3. 

 

3.5.5 Våning 

Enligt Gavlefors & Roos (1992, s. 65) brukar lägenheter på bottenvåningen ge ett sämre 

försäljningspris, dock med undantag när utemiljön är mycket fin. I enkätstudien bedöms 

våning på fråga C4. Det är egentligen inte våning enskilt som har betydelse utan hela 

mikroläget i fastigheten och vilken utsikt bostadsrätten har (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet, 2008, s. 180). Mikroläget i fastigheten gick ej bedöma objektiv 

utifrån hemnetannonserna och därför blev våning den enda faktorn vi samlade in data 

om. I objektstudien bedöms våning huruvida bostadsrätten ligger på bottenvåningen 

eller ej. 

 

3.5.6 Balkong/uteplats 

Gavlefors & Roos (1992, s. 65) hävdar att balkong eller terrass prispåverkan har i sin 

grund i vilket miljö lägenheten omges av. I Umeå borde detta innebära att en lägenhet 

med balkong mot älven eller Nydalasjön borde ha betydligt högre värde, allt annat lika. 

Med balkong och uteplats avser vi ytan som bostadsrättsägaren ensam har tillgång till. 

Information om balkong fanns alltid lättillgängligt i bostadsrättsannonserna på Hemnet. 

Vissa föreningar erbjuder tillgång till gemensamma balkonger och uteplatser, dessa tar 

vi inte hänsyn till i objektstudien. Vi hanterar inte de fåtal bostadsrätter som har två 

balkonger i anslutning till lägenheten, annorlunda än de som bara har en. En inglasad 

balkong kan upplevas som något positivt, bland annat därför balkongens 

användningsområde då kan bli mer oberoende av vädret. I vår objektstudie kommer vi 

att skilja på icke inglasad och inglasad balkong för att se om det har någon påverkan på 

priset. I enkäten undersöks balkong på fråga C5 och C6. 

 

3.5.7 Hiss 

Tillgång till hiss påverkan på slutpriset beror väldigt mycket på vilken våning objektet 

som säljs ligger på (Gavlefors & Roos, 1992, s. 66). Information om tillgång till hiss 

fanns tillgängligt i majoriteten av annonserna på Hemnet. Det borde dock knappast vara 
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en nackdel med att ha hiss i samma fastighet som individen bor i även om bostadsrätten 

ligger på bottenvåning. I enkäten finns hiss på fråga C7. 

 

3.5.8 Byggår 

Gavlefors & Roos (1992, s. 61) hävdar att åldern inte är oproblematisk att kvantifiera, 

då åldern kan samvariera med avgiften och läget samt att åldern inte behöver samvariera 

med andra bostäder med samma byggår. Åldern kan dock ofta sammankopplas till 

standarden på huset (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008, s. 178). Därmed har 

vi förväntningar om att senare byggår kommer ha en positiv påverkan på slutpriset. 

Även om standarden på huset är det viktiga för slutpriset och inte själva byggåret, är 

husets standard inget vi kunnat bedöma från hemnetannonserna. Tyvärr saknas ibland 

också uppgift om fastighetens byggnadsår på annonserna. Vi har i enkätstudien frågat 

om byggårs påverkan på fråga C12. I objektstudien kvantifieras byggår genom att ta det 

i hemnetannonsen angivna byggåret subtraherat med 1945 som är den tidigast 

observerade byggåret. En bostadsrätt byggd år 2000 innebär därmed ett värde i 

objektstudien på 55.  

 

3.5.9 Skick på kök och badrum 

Bostadsrätten skick och underhållsbehov har stor påverkan på slutpriset (Grauers et al., 

2011, s. 156). Då en helhetsbedömning av skicket ej är möjlig har vi bara utgått från 

skicket på kök och badrum, då dessa sannolikt är det överlägset dyraste renoveringarna 

att genomföra. I enkätstudien uppskattas skickens relevans för slutpriset på frågorna 

C10 och C11. 

Bedömning av kök och badrum var de överlägset svåraste faktorerna att kvantifiera i 

objektstudien. Dessa går ej bedöma objektivt med den tillgängliga informationen från 

Hemnet. Bilder som vi sparat ner från annonserna har agerat vägledning på bedömning 

av skick. Vi bestämde oss för att värdera kökets respektive badrummets skick till 

dummyvariabler. En etta som dummyvariabel innebär att köket/badrummet är i bra 

skick, enligt vår bedömning av bilderna. En nolla betyder att rummet av oss bedöms 

som något sämre, omodernt eller i behov av renovering. I de observationer där de fanns 

flera badrum eller wc bedömde vi bara det större av badrummen.  

Vi bedömde varje objekt individuellt och diskuterade sedan tillsammans om skicket 

skulle vara en etta eller en nolla. Det är inte helt oproblematiskt att göra bedömning på 

detta sätt då det skadar reliabiliteten. Ytterligare problem blir att jämförelsen mellan 

enkätsvar och vår bedömning bli väldigt otydligt. Vi tror att köket och badrummet skick 

är så pass viktigt för slutpriset att vi helt enkelt inte kunde utelämna dessa variabler från 

objektstudien. Huruvida det har stor relevans för slutpriset kan vi igenom enkätfrågorna 

C10 och C11 få bekräftat av mäklarna. För att undvika skevheter i vår bedömning av 

dummyvariablerna, utfördes samtliga bedömningar under en och samma dag. 
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Påverkar köksdummy mot 1 Påverkar köksdummy mot 0 

Keramikhäll 

Moderna köksluckor 

Moderna vitvaror 

Inbyggda vitvaror 

Nybyggd lägenhet 

Få eller otydliga bilder på rummet 

Diskbänk i rostfritt stål 

Omoderna köksluckor 

Uppenbart gamla vitvaror i köket 

Avsaknad av diskmaskin 

Påverkar badrumsdummy mot 1 Påverkar badrumsdummy mot 0 

Kakel & klinker 

Glasdörrar på duschutrymmet 

Tvättmaskin & torktumlare i badrummet 

Nybyggd lägenhet 

Få eller otydliga bilder på rummet 

Plastmatta 

Avsaknad av badrumsmöbler 

Omodern tvättmaskin eller torktumlare 
Tabell 1: Objektbedömning av kök och badrum 

 

3.5.10 Antal budgivare 

Denna uppgift publiceras väldigt sällan och därför tog vi kontakt med de nio stora 

fastighetsmäklarbyråerna i Umeå. Vi blev lovade att i mån av tid och sekretess få ta del 

av uppgifter om antalet budgivare på sålda bostadsrätter under vår undersökningsperiod. 

Hungria-Gunnelins (2013, s. 291) studies resultat visade på ett signifikant samband att 

antalet budgivare ökar försäljningspriset. Även om detta inte är någon chockerande 

slutsats kommer vi undersöka detta i vår objektstudie samt i enkätfråga C13. 

 

3.5.11 Begärt pris 

Med detta syftar vi till priset som annonsen läggs ut till på Hemnet. Denna variabel 

används separat för att undersöka sambandet mellan antalet budgivare och den 

procentuella ökningen fler budgivare leder till. 

 

3.5.12 Separat marknad för mindre lägenheter 

Precis som vår testkörning av tidigt tillgänglig data visade, kommenterar även Sandberg 

& Johansson (2001, s. 23) att det i deras undersökning är en väldigt stor skillnad på 

enrumslägenheter och större lägenheter när det kommer till pris/m
2
. Detta menar 

Sandberg & Johansson (2001, s. 23) kan indikera att det råder olika marknader mellan 

storlekar på bostäder. Detta resonemang var även Nord & Wagell (2005, s. 23) inne på 

gällande Uppsalas attribut som studentstad, då betalningsviljan var högre per 

kvadratmeter för små lägenheter. Detta antagande anser vi också vara rimligt i Umeå. 

Vi kommer därför i objektstudien göra en dummyvariabel av alla observationer som är 

enrumslägenheter. 
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3.6 Sammanfattning av teori och operationalisering. 
Figuren nedan sammanfattar teori och operationalisering. De blå rutorna motsvarar 

bidrag från teori och tidigare studier. Den grå rutorna motsvarar insamlad empiri. 

Slutprisregressionen och enkätstudien presenteras i nästa kapitel. 

 

 

 

Figur 2: Vår sammanfattade modell av teori och operationalisering 
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel presenteras de två huvudmetoderna som tillämpats. Här presenteras 

metoderna i övergripande drag medan arbetsgången först redogörs i de två kommande 

kapitlen. 

 

4.1 Objektstudiens källmaterial 

4.1.1 Urval och tillgänglig information 

För att utforma en modell över slutpriset behöver vi samla in relevant data från 

bostadsrättsmarknaden. Eftersom bostadsrätter räknas som lös egendom saknas det ett 

heltäckande svenskt lägenhetsregister (Isakson & Jonsson, 2005, s. 480). Detta lämnar 

oss som genomför undersökningen utan komplett offentlig statistik. Därför måste vi 

som uppsatsförfattare vända oss till andra källor för att komma åt relevant data. 

Umeås fastighetsmäklares egen statistikföring är svårtillgänglig och kan variera mellan 

företagen, därför har vi valt att själva analysera och klassificera bostadsrättsannonser. 

Urvalet i objektstudien är bostadsrättsannonser på Hemnet under femveckorsperioden 

28 mars - 2 maj 2014. Hemnet som empirikälla bör hålla en godtagbar trovärdighet. 

Även om vi inte kan verifiera uppgifterna som uppges i annonserna, har budgivarna 

förmodligen bedömt värdet efter deras egen uppfattning från bostadsvisningar. Därmed 

kontrolleras trovärdigheten i bostadsrättannonserna av andra än oss som datainsamlare. 

Vi har manuellt samlat in data från annonser som varit tillgängliga under tidsperioden. 

Den 28 mars samlade vi in data från alla bostadsrättsannonser som låg uppe vid den 

tidpunkten. Vi har övervakat Hemnet efter nya annonser samt gamla som försvinner på 

daglig basis. De annonser som försvinner från Hemnet har vi noterat, för att sedan 

kontakta ansvarig mäklare om slutpris och antal budgivare. För att utöka antalet 

observationer tog vi även med försäljningar på objekt efter periodens utgång, fram till 

den 8 maj. Vi la dock inte till några nya observationer efter den 2 maj, vi kompletterade 

bara med slutpriser och antalet budgivare på tidigare inlästa objekt. 

Valet av undersökningsperioden är delvis av tillgänglighetsskäl. För att få tillgång till 

bilder och information om bostadsrätter krävs det annonser. När objekt blivit sålda 

raderas annonserna, vilket gör vår typ av undersökning bara kan genomföras på aktuella 

objekt. Ett fåtal objekt som säljs ligger kvar på Hemnet efteråt, men bara med begränsad 

information om slutpris och några få andra nyckeltal, samtliga bilder tas bort. 

Bryman (2011, s. 64) beskriver hur en tvärsnittsdesign kan innefatta datainsamling från 

ett flertal fall (i vår undersökning bostadsrätter) under en tidsperiod. Detta bistår 

forskaren med data som sedan kan användas för att koppla variablers samband till 

varandra. Detta leder dock till ett problem mellan orsak och verkan då kausaliteten det 

vill säga orsakssambandet inte blir tydligt (Bryman 2011, s. 64). Urvalet i objektstudien 

från Hemnet kan ses som ett urval bestående av hela populationen under tidsperioden, 

det vill säga en tvärsnittsundersökning 

Bryman (2011, s. 175) lyfter fram några olika anledningar till att använda icke-

sannolikhetsurval. Dels kan det vara omöjligt att få ett representativt stickprov, men det 

kan också vara målsättningen att studera en bestämd kategori (Bryman, 2011, s. 175). 

Båda dessa argument stämmer in på vårt val av stickprov. Vi kan aldrig fånga ett 

representativ urval av bostadsrätter, då varje månad är helt unik. Därför måste vårt 
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stickprov eller sampel begränsas till en kortare tidsperiod, och argument om 

tidsperioden har belysts tidigare i uppsatsen. Målsättningen att studera en bestämd 

kategori stämmer också överens med vad vi avser att göra. Den bestämda kategorin 

består av bostadsrätter i Umeå. Då vi vill göra undersökningen aktuell har vi också valt 

att använda oss av tidsmässigt färska observationer. 

Vilka lägenheter som läggs ut på Hemnet beror på hur många som vill sälja vid 

tidpunkten. Säljares preferenser om säljtidpunkt saknar förmodligen generellt mönster 

gällande månader. Däremot tror vi att studenter som flyttar bort från Umeå ofta vill sälja 

när de studerat färdigt vilket ofta blir till sommaren, omvänt dyker det också upp 

potentiella köpare i nya studenter i slutet av sommaren. Vi kan inte motarbeta denna 

skevhet men vill göra läsaren medveten om det. 

Mäklarsamfundet (2014c, s. 9) har i en enkätundersökning utförd i februari 2014 

undersökt fastighetsmäklares uppfattning om marknaden. I Västerbotten bedömde alla 

de 22 svarande bostadsrättsmäklarna att de i genomsnitt säljer en bostadsrätt inom fem 

veckor. I hela riket var motsvarande siffra cirka 84 % (Mäklarsamfundet, 2014c, s. 9). 

Detta ger oss en signal på att vår valda undersökningsperiod på fem veckor borde vara 

tillräcklig för att samla in ett tillfredställande antal observationer. Nästan alla 

utannonserade bostadsrätter som låg uppe den 28 mars borde hinnas säljas under 

undersökningsperioden. Skulle vår undersökning visa att ett flertal lägenheter som låg 

upplagda under början av undersökningsperioden inte hinner säljas, skulle det vara ett 

tecken på att Mäklarsamfundets undersökning har för stort bortfall av respondenter eller 

att mäklarna överskattar sin förmåga att sälja lägenheter. 

Vi kan konstatera att när Mäklarsamfundet bara får svar av 28 stycken av sina 

medlemmar i Västerbotten (Mäklarsamfundet, 2014c, s. 2), kan trovärdigheten i 

resultatet vara tveksamt. Det är också en signal på att vi aktivt måste uppmuntra och 

påminna mäklarna att svara på vår egen enkätstudie. 

 

4.1.2 Geografisk och praktisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen vi valt att undersöka är Umeå. För att samla in data 

sökte vi efter bostadsrätter på Hemnet filtrerade till Umeå kommun. Utöver centrala 

Umeå inkluderas även bostadsrätter i Röbäck, vilket kan ses som en stadsdel i Umeå. 

Resonemanget stämmer överens med Umeå kommuns karta över Umeå centralort där 

Röbäck är markerat som en stadsdel (Umeå Kommun, 2014). I undersökningsperioden 

dök det bara upp en bostadsrätt som låg utanför stadsgränsen. Objektet låg i Hissjö 

vilket är över 13 kilometer från Umeå centrum och valdes därför att tas bort från vår 

undersökning. Det fanns i undersökningsperioden inte någon ytterligare bostadsrätt som 

tillhör någon annan ort i Umeå kommun. 

En betydande andel av bostadsrättsannonserna på Hemnet är nyproduktioner och dessa 

har vi inte inkluderat i vår objektstudie av flera anledningar. En annons för 

nyproduktioner kan motsvara flera stycken lägenheter i samma fastighet. Annonser för 

nyproduktioner ligger ute långt innan inflyttningsdatum, vilket inte gör dem till direkta 

substitut till bostadsrätter som är inflyttningsklara. Vi avser i denna uppsats att 

undersöka bostadsrättsmarknaden vid undersökningsperioden, då är det inte rimligt att 

inkludera ännu ej producerade eller inflyttningsklara lägenheter. 
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4.2 Multipel regressionsanalys 
Med hjälp av en hedonisk prissättningsmodell och multipel regressionsanalys avser vi 

att skatta en modell på de implicita priserna i Umeå. Därmed kan vi mäta vilka faktorer 

som har påverkan på bostadsrätternas slutpris. 

Regressionsanalys är ett verktyg som används för att matematiskt skatta sambandet 

mellan en eller flera oberoende variabler mot en beroende variabel. Den simplaste 

formen av regressionsanalys är när analysen sker med enbart en beroende och en 

oberoende variabel. Genom att markera ut observationerna kan en regressionslinje 

beräknas. Regressionslinjen baseras på minstakvadratmetoden, vilket går ut på att linjen 

anpassas så avstånden minimeras mellan observationerna och linjen (Kleinbaum et al., 

2007, s. 36-38). 

 

4.2.1 Exempel på enkel och multipel regressionsanalys 
 

 

Figur 3: Exempel på enkel regression 

 

I grafen ovanför har vi plottat upp bostadsytan mot slutpriset på 13 bostadsrätter på 

Haga. Exempelfiguren visar att slutpriset ökar med större bostadsyta. Differensen som 

uppstår mellan den skattade linjen och observationerna kallas för residualer och visar 

avvikelsen som uppstår (Kleinbaum et al., 2007, s. 47). Residualerna betecknas 

vanligtvis med  . 

Den skattade modellen i Figur 3 ovan är: 

 ̂          

Där  ̂ betyder en skattning av slutpriset,    interceptet och    koefficienten för 

bostadsyta. En mer lättolkade modell kan skrivas om enligt: 

        ̂             
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Multipel regressionsanalys går ut på att utöka modellen mer fler oberoende variabler. I 

exemplet nedanför har vi även lagt till avgift till modellen. 

 

 

Figur 4: Exempel på multipel regression 

 

I vårt arbete kommer vi använda oss av fler än två stycken oberoende variabler, vilket 

inte går att illustrera med hjälp av grafer. Den skattade modellen i Figur 4 har formeln: 

 

        ̂                                   

 

Koefficienternas värden beräknas med hjälp av statistikprogrammet Minitab 16 och kan 

ses nedan: 

Predictor  Coef        SE Coef   T       P 

Constant 562823   119025       4,73        0,001 

Yta        26614       2826         9,42        0,000 

Avgift              -202,28     57,16      -3,54        0,005 

Tabell 2: Output från multipel regressionsexemplet 

 

4.3 Tester, antaganden och grundläggande begrepp 
Vid regressionsanalys är det viktigt att testa om koefficienter ska vara med i modellen 

samt att undersöka olika antaganden som gäller (Kleinbaum et al., 2007, s. 56). Vi 

kommer att beskriva antaganden och tester vi gör i detta delkapitel. 
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4.3.1 t-test 

För att testa om de skattade beta-koefficienterna ska ingå i modellen så används 

hypotestester. Ett två sidigt t-test prövar om den testade koefficienten ( ) egentligen bör 

vara 0 och därmed inte ingå i modellen. En koefficient som är 0 har ingen påverkan i 

regressionsanalysen och kan därmed inte förklara förändringen i den beroende variabeln 

(Kleinbaum et al., 2007, s. 144). Hypotesen har följande utseende: 

 

  (           )                                                    

  (                  )                                                

 

t-värdet för varje skattad koefficient beräknas enligt följande: 

   
  ̂
   ̂
               

Där   ̂ är den skattade regressionskoefficienten och    ̂  standardavvikelsen. 

För att förkasta nollhypotesen ska det observerade t-värdet överstiga eller understiga det 

kritiska t-värdet. Det kritiska området beror på vald signifikansnivå och antalet 

frihetsgrader som ges av    . Där   är antalet observationer och   är antalet skattade 

koefficienter (Kleinbaum et al., 2007, s. 144). 

 

4.3.2 P-värde 

Utöver att göra ett t-test som beskrevs tidigare så beräknas ett P-värde, vilket visar exakt 

hur ovanligt det observerade resultatet vore om    är sann (Kleinbaum et al., 2007, s. 

28). P-värdet bestämmer om utfört test kan förkasta eller inte förkasta nollhypotesen, vi 

kommer godta P-värden under 0,1 vilket motsvarar en signifikansnivå på 10 %. 

 

4.3.3 Typ I-fel och Typ II-fel 

Om nollhypotesen är sann och inte har förkastats, har ett korrekt val gjorts. Samma sak 

gäller om den alternativa hypotesen stämmer och nollhypotesen har förkastats. Det finns 

två typer av fel som kan begås. Förkastning av H0 när den egentligen är sann benämns 

som typ I-fel. Har H0 inte förkastats när HA är sann benämns det som typ II-fel 

(Kleinbaum et al., 2007, s. 27-31). 

 

4.3.4 Korrelation 

Korrelationskoefficienten r används för hur två variabler är associerade. r kan anta ett 

värde mellan -1 och 1 och beräknas enligt följande (Kleinbaum et al., 2007, s. 91): 

 

            (   )   
           (   )
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4.3.5 Förklaringsgrad 

Förklaringsgraden mäter hur mycket av variationen de oberoende variablerna klarar av 

att förklara hos den beroende variabeln. Förklaringsgraden betecknas som r
2
 och kan 

anta ett maximalt värde på 1, högre värde innebär högre förklaringsgrad (Kleinbaum et 

al., 2007, s. 97-98). 

 

4.3.6 Homoskedasticitet och normalfördelning 

Vid användning av minstakvadratmetoden är ett antagande att modellens residualer har 

konstant varians. När det här antagandet är uppfyllt så råder homoskedasticitet. Om 

antagandet inte uppfyllt så råder det istället heteroskedasticitet. Det här leder till dåliga 

skattningar av koefficienterna, vilket kan resultera i inkluderande av felaktiga 

koefficienter eller exkluderande av koefficienter på felaktiga grunder (Kleinbaum et al., 

2007, s 118-120). För att undersöka det här antagandet studeras vanligtvis 

residualplottar för att se om det finns några mönster eller avvikelser. 

Ett annat antagande vi kommer undersöka är om residualerna är normalfördelade.  I 

diagrammet nedan har vi fördelningen över 13 lägenheter för en illustration. 

 

 

Figur 5: Exempel på normalfördelningskurva 

 

Den dragna linjen representerar en normalfördelning och i det här exemplet är det 

tydligt att fördelningen inte är normalfördelad. Bland annat ligger större delen av 

massan på vänstra sidan. I en normalfördelning ska residualerna vara lika fördelade på 

båda sidorna. Det är väldigt svårt att uppnå en perfekt normalfördelningen, men närmare 

en normalfördelning gör skattningarna mer precisa och modellen mer robust 

(Kleinbaum et al., 2007, s. 48). 

4.4 Modellval 
Det finns flera olika metoder för att välja vilka variabler som ska ingå i en modell. Med 

forward selection så börjar regressionen utan oberoende variabler och den första 

variabeln som läggs till i modellen är den som har högst korrelation med den beroende 

variabeln. Nästa variabel som ska läggs till i modellen är den med lägst P-värde. Steg 

två upprepas tills alla signifikanta variabler är tillagda i modellen (Kleinbaum et al., 

2007, s. 393-394). 
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Backward elimination börjar med samtliga variabler i modellen. Därefter elimineras 

variabeln med det högsta P-värdet som inte är signifikant. Efter eliminationen så 

genomförs en ny regressionsanalys och återigen utesluts variabeln med högst P-värde 

som inte är signifikant. Den här processen upprepas tills samtliga återstående variabler 

är signifikanta (Kleinbaum et al., 2007, s. 392). 

Stepwise procedure är en modifierad metod av forward selection som utvärderar 

variabler i fler steg. Speciellt för den här metoden är att inkluderade variabler utvärderas 

i varje steg. Det kan resultera i att en variabel inkluderas tidigt i modellen för att sedan 

exkluderas då den har stark korrelation med andra variabler (Kleinbaum et al., 2007, s. 

395-396). 

 

4.5 Diagnostik 

4.5.1 Multikollinearitet 

Multikollinearitet är ett komplicerat problem som uppstår när det finns ett starkt 

samband mellan två eller flera oberoende variabler. När ett starkt samband existerar så 

kan det leda till ostabila skattningar av koefficienterna och variansen (Kleinbaum et al., 

2007, s. 93). 

 

4.5.2 VIF 

Variance inflation factor (VIF) används ofta för att mäta multikollinearitet i en 

regressionsmodell. VIF beräknas enligt (Kleinbaum et al., 2007, s. 310): 

     
 

    
  

Desto högre VIP värde, desto större problem skapar det för modellen. En tumregel 

enligt Kleinbaum et al. (2007, s. 310) är att man har problem med multikollinearitet vid 

VIF-värden som överstiger 10. 

 

4.5.3 Outlier 

En outlier är en observation som avviker från urvalet. Outliers kan även uppstå vid 

felinmatning av data. Det är viktigt att undersöka outliers i urvalet, då en outlier kan 

påverka skattningarna i modellen kraftigt (Kleinbaum et al., 2007, s. 296-297). 

Exempelvis kan en extremt dyr lägenhet ge en högre skattning av regressionslinjen, 

vilket resulterar i en vilseledande skattning. 

Vanligtvis resulterar outliers i stora residualer, vilket gör att residualer studeras för att 

upptäcka outliers. I vissa fall har outliers ett väldigt stort inflytande på regression och 

drar regressionslinjen mot sig. Det kan vara svårt att upptäcka outliers då 

regressionslinjen har påverkats kraftigt av observationen (Kleinbaum et al., 2007, s. 

297). 
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För att undvika att outliers mörkar sin effekt studeras Jackknife residualer, vilket 

beräknar residualerna genom att eliminera observationen (Kleinbaum et al., 2007, s. 

297). Jackknife residualer beräknas enligt: 

 (  )   
  ̂

 (  )√    
 

Cook’s distance (  ) mäter förändringen hos de uppskattade koefficienterna när en 

observation utesluts från modellen (Kleinbaum et al., 2007, s. 297).  Cook’s distance 

beräknas enligt: 

   (
 

   
)(

  
    

)  
  

Cook & Weisberg (1982, refererad i Kleinbaum et al., 2007, s. 298) föreslår att alla 

observationer med      bör granskas närmare.  

 

4.6 Transformationer 
Några transformationer som kan vara användbara är att logaritmera eller kvadrera data. 

Det finns främst tre anledningar till att transformera data: (1) stabilisera variansen för 

den beroende variabeln om homoskedasticitet-antagandet inte uppfylls; (2) transformera 

den beroende variabeln till normalfördelning när antagandet inte uppfylls; (3) anpassa 

modellen till en linjär modell (Kleinbaum et al., 2007, s. 303). 

 

4.7 Validering av modellen 
Eftersom modellen som skattas i en regressionsanalys är utifrån data använts finns det 

ingen försäkran om att modellen går att applicera till andra urval. För att testa modellen 

bör nytt data appliceras för att se hur bra modellen fungerar. Kleinbaum et al. (2007, s. 

398) nämner bland att split-sample metoden och uppföljningsstudien. Skillnaderna är 

hur observationerna för verifieringen väljs, i den första metoden så delas ens 

ursprungliga sampel och i den andra så samlas ny data in (Kleinbaum et al., 2007, s. 

398). Vi kommer använda oss av data i en uppföljningsstudie bestående av försäljningar 

från maj månad, främst för att vi vill använda oss av så många observationer som 

möjligt i vår skattade modell. 

 

4.8 Enkätstudien 
För att jämföra modellens oberoende variabler med mäklarnas uppfattningar om 

faktorernas betydelse för bostadsrätternas slutpris, kommer vi utföra en enkätstudie på 

aktiva fastighetsmäklare i Umeå. Det vi är ute efter att fånga är fastighetsmäklarnas 

uppfattning om våra utvalda oberoende variablers påverkan på slutpriset i Umeå. 

Därigenom hur fastighetsmäklarna indirekt uppfattar de implicita priserna på 

bostadsrätter i Umeå. Vårt val av två typer av tvärsnittsstudier fungera som ett 

komplement där vi med hjälp av både objektstudien och enkätstudien kommer belysa 

alla nödvändiga delar för att säkerställa resultatet och täcka hela uppsatsens syfte. 

Genom att undersöka vad fastighetsmäklarna i Umeå anser spelar störst roll för 
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bostadsrättspriserna, kan vi sedan undersöka om regressionsmodellen stämmer överens 

med mäklarnas uppfattning. 

När Fastighetsmäklarna besvarar enkäten får de både rollen som informant och som 

respondent. En informants roll är att bidra med information om verkligheten medan en 

respondent mer utgör ett undersökningsobjekt (Esaiasson et al., 2012, s. 227). 

Fastighetsmäklarnas roll i vår enkätundersökning blir något tvetydlig. När de som 

individer har en avgörande roll i bostadsrättsvärderingen och sättandet av begärt pris, 

blir de i första hand informanter. Bostadsrätterna i tvärsnittsundersökningen utgör de 

primära undersökningsobjekten men samtidigt är mäklarnas uppfattningar också ett 

undersökningsobjekt i denna uppsats, vilket gör mäklarna till respondenter. 

Esaiasson et al. (2012, s. 228) beskriver hur det vid en respondentundersökning blir 

enkätformuleraren uppgift att söka mönster i respondenternas svar och åsikter. Detta är 

något av grunden i vår enkätundersökning. Ett vanligt förhållningsätt när en 

frågeundersökning genomförs är att mäta förekomsten av olika svar med hjälp av att 

strukturerade undersökningsfrågor (Esaiasson et al., 2012, s. 229). Precis detta blir 

syftet med vår enkätundersökning då vi vill kunna jämföra vår slutprismodell med 

fastighetsmäklarnas uppfattning. 

Enkätundersökningar fungerar så att respondenterna själva fyller i enkäterna skriftligt 

(Esaiasson et al., 2012, s. 232). För att uppnå en hög svarsfrekvens kommer vi dela ut 

enkäterna på varje fastighetsmäklarbyrås kontor och låta dem fylla i frågeformulären 

när det passar dem själva. Vi planerar sedan återkomma några dagar sedan för att plocka 

upp respondenternas svar. Esaiasson et al. (2012, s. 238) trycker på betydelsen av 

påminnelser då en hög svarsfrekvens är betydelsefullt. 

Bortfallet behöver inte vara allt för bekymmersamt så länge de obesvarandes svar inte 

skulle skilja sig från de besvarandes svar, men med ett allt för högt bortfall blir 

sannolikheten för skevheter större (Bryman, 2011, s. 231). Det finns olika metoder för 

att behandla snedvridet bortfall av svar, vi kommer primärt använda oss av två stycken, 

minimera bortfallet och genomföra en bortfallsanalys där vi jämför svarspersoner med 

populationens sammansättning (Esaiasson et al., 2012, s. 186-187). 

En nackdel med personliga intervjuer är det som brukar kallas intervjuareffekter vilket 

innebär att intervjuaren på något medvetet eller omedvetet sätt påverkar svaren. Omvänt 

får enkätundersökningar problem med kontrollen över svarsituationen då man inte kan 

bedöma om den svarande har använt sig av hjälpmedel eller helt enkelt låtit bli att svara 

seriöst (Esaiasson et al., 2012, s. 235). 

Ett flertal råd och förhållningssätt har vi haft med oss när vi formulerade enkäten och vi 

har nedan sammanställt en lista av förslag som Esaiasson et al. (2012, s. 240-241) tar 

upp vid enkätutformning: 

 Estetiskt tilltalande för att ge respondenten ett bra intryck. 

 Ordning och reda för att respondenten enkelt vet var någonstans och hur den ska 

svara. 

 Systematisk ordningsföljd på frågorna. 

 Gallra bort överflödiga frågor därför att för tidskrävande formulär kan skada 

svarsfrekvensen. 
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Vi satte en tydlig målsättning att enkäten ska vara maximalt tre sidor och inte ta mer än 

fem minuter att besvara. Intrycket vi upplevde från flera av mäklarbyråer var att de hade 

begränsat med tid att hjälpa oss. En kort enkät som får besvaras när det passar dem 

själva antog vi vara den bästa lösningen för att uppnå högsta möjliga svarsfrekvens. En 

till åtgärd vi utnyttjar är att lämna en introduktion i början av enkäten, där vi förklarar 

syftet med undersökningen och varför det är viktigt att dem svarar (Bryman, 2011, s. 

231). Esaiasson et al. (2012, s. 238) skriver att introduktionskontakten bör innehålla 

presentation av studien, vädjan att respondenten ställer upp, information om hur 

besvarandet ska gå till och kontaktuppgifter till undersökningsutförarna. Allt detta 

ingick i vår enkät och vi lovade dessutom respondenterna anonymitet. Allt detta för att 

försäkra respondenterna en trygghet och transparens i vad deras enkätsvar stödjer vår 

studie med. 

Svarsalternativen kommer mestadels bestå av likertskala, vilket innebär att svaren 

agerar indikatorer på intensiteten i svaret (Bryman, 2011, s. 157). Detta överensstämmer 

med enkätstudiens syfte då vi vill kunna undersöka mäklarnas uppfattning om styrkan 

av variablerna i vår slutprismodell. Vi kommer utforma svarsalternativen på 

bostadsrättsfaktorerna där det svagaste alternativ innebär att mäklarna anser variabeln är 

orelevant medan det starkaste innebär att variabeln har en helt avgörande relevans på 

bostadsrätters slutpris. Forskning har visat att på skalor som inte går under noll finns det 

fördelar för reliabiliteten och validiteten att hålla svarsalternativen till ungefär fem 

stycken (Krosnick, 1999, s. 42-43). Detta blir passande för mängden svarsalternativ i 

vår enkät då vi inte diskuterar huruvida variablerna har positiv eller negativ inverkan på 

slutpriset, utan istället hur mycket de anses påverka. 

 

4.9 Metodkritik 
Bryman (2011, s. 200-201) diskuterar fyra typer av fel som kan uppstå vid kvantitativ 

survey-forskning: 

1. Urvalsfel där urvalet inte blir representativ till populationen.  

2. Samplingsrelaterade fel kopplat till bortfall eller bristfällig urvalsram.  

3. Bearbetningsfel orsakat av hanteringen av datamaterialet. 

4. Datainsamlingsfel. 

 

Nedan kommer vi diskutera hur dessa typer av fel kan uppstå i vår tvärsnittsstudie, samt 

hur vi personligen motarbetat att de ska inträffa. Urvalsfel i objektstudien kan bero på 

undersökningsperioden inte fångar den undersökta bostadsmarknaden i helhet. Då vi 

samlat in data via Hemnet täcker vi upp alla mäklarsålda objekt, däremot kan vi aldrig 

säkerställa undersökningsperiodens representativitet. Detta är inget som går att åtgärda, 

men vi tror att datamaterialet ska vara tillräckligt tillförlitligt för att kunna utstudera 

mönster. Kombinationen av två tvärsnittsmetoder understöder varandra till analysen. 

Däremot finns risk för samplingsrelaterade fel som kan vara att bortfallna objekt 

innehåller skevheter, vilket skulle vara om objekt från en stadsdel eller mäklare helt 

eller delvis faller bort. Detta är svårt att undersöka men vi kan tydligt se om 

enkätrespondenterna är representativa för populationen. Samplingsrelaterade fel kan 
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också uppstå om vi har högre bortfall av slutprisinformation från vissa mäklarbyråer. 

Det kan riskera leda till fel med regressionen genom att vissa variabler inte blir 

signifikanta p.g.a. för få eller varierande observationer. 

Datainsamlingsfel kan vara att uppgifterna vi får av mäklarna är felaktiga. Detta kan vi 

tyvärr inte kontrollera, men vi har alltid på oss våra kritiska glasögon när vi får e-

postinformation av fastighetsmäklarna, eftersom vi vet att de inte alltid prioriterar oss 

högt. Vi har vid oklarheter dubbelkollat uppgifter som vi misstänkt vara felaktiga. 

Bearbetningsfel kan vara att vi läser in enkäter, hemnetdata eller uppgifter från 

mäklarna felaktigt. Vi har ansträngt oss för att vara noggranna på denna punkt och vid 

ett flertal tillfällen gjort inläsningar individuellt bara för att senare stämma av att vi läst 

in uppgifter likadant. 

Kvantitativ forskning leder ofta till konkreta mått men dessa är inte objektiv sanning. 

Detta får till följd att anknytningen mellan undersökning och verklighet suddas ut 

(Bryman, 2011, s. 171-172). Denna problematik kan i vår undersökning exempelvis 

översättas till hur den skattade slutprismodellen inte är någon exakt sanning om 

verkligheten, men vi kan genom att testa den på bostadsrätter sålda i maj kontrollera 

modellens avvikelse från det faktiska försäljningspriset. 

Genom att bara undersöka en tvärsnittsperiod kan vi stänga ute yttre faktorer påverkat 

av tiden. Problem kan uppstå med modellen aktualitet då dess användningsområde och 

förklaringsgrad kan förändras i framtiden. Detta är ett svårt problem att hantera då 

preferenser och yttre faktorer kommer påverka framtida priser. Priserna på bostadsrätter 

ökar ständigt och vi kan inte observera några tecken på att prisökningen kommer sluta. 

Även om tidens påverkan förändrar priserna borde inte värderingen av olika egenskaper 

hos bostadsrätterna förändras lika snabbt. 

Den objektivistiska ståndpunkten tar avstånd från sociala fenomens beroende av aktörer 

(Bryman, 2011, s. 36). Utifrån vår objektivistiska verklighetssyn utgår vi från att värdet 

i bostadsrättens egenskaper inte förändras medan utbudet av pengar och dess värde gör 

det. Detta är inte en universell sanning, men en utgångpunkt vi håller i denna uppsats, 

vilket stärker vår tro på att värderingen av bostadsrättens egenskaper kommer hålla sig 

mer stabilt än exempelvis värdet på pengar och marknadskrafterna. 
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5.0 OBJEKTSTUDIENS ARBETSGÅNG, RESULTAT & ANALYS 
Under objektstudiens undersökningsperiod mellan 28 mars till 2 maj insamlades data 

från totalt 146 annonser via Hemnet. Annonserna bidrog med nästintill komplett 

information till alla våra utvalda variabler. Undantagen var att byggår och tillgång till 

hiss saknades på ett fåtal observationer.  

Urvalsramen begränsades av antal slutpris vi fick uppgift om. Totalt fick vi in 98 

stycken observationer med slutpris, där en plockades bort p.g.a. att den låg långt utanför 

Umeås stadskärna. Övriga bortfall bestod av mäklare som inte svarat och objekt som 

inte sålts. Vi väntade till den 8 maj innan vi frågade mäklarna sista gången efter slutpris 

och antalet budgivare. Detta eftersom fler objekt som lades upp sent i 

undersökningsperioden skulle hinna bli sålda. Då det är fördelaktigt att få med ett stort 

antal observationer, valde vi därför att vara aningen inkonsekventa och förlänga 

insamlingsperioden för slutpris och antal budgivare. Däremot tillade vi inte några nya 

objekt efter den 2 maj.  

Majoriteten av bortfallen var på grund av att objekten förblev osålda. Det här var 

förväntat med tanke på att objekt som lades upp sent i april, ska hinna hålla visning och 

budgivning innan de blir sålda. Av de objekt som försvann från Hemnet under 

undersökningsperioden, fick vi ingen respons av 3 stycken mäklare (alla från samma 

företag). Dessa tre stod som kontaktpersoner på totalt 7 stycken bostadsrätter. Objekt 

som försvann från Hemnet hade nästan alltid dolts av anledning att de blivit sålda. Men 

vi fick även in besked från mäklarna att objekt var osålda och försök att sälja på nytt 

skulle göras vid ett senare tillfälle. Ett par av dessa återkom senare igen på Hemnet, 

vilket vi var observanta på för att undvika få dubbletter. 

 

5.1 Översikt av objektstudiens empiri. 
Utifrån de 97 objekten presenteras i tabellerna nedan deskriptiv statistik av urvalsramen. 

 

 

Tabell 3: Deskriptiv statistik av objektstudien 

 

Genomsnittliga kvadratmeterpriset för rampopulationen blir 19 085 kr/m
2
. Detta kan 

jämföras med Svensk Mäklarstatistik (2014b) som uppskattar det glidande medelvärdet 

för bostadsrätter i Umeå under februari-april 2014 till 19 724 kr/m
2
. Differensen mellan 

rampopulationen och uppgifterna hämtade från Svensk Mäklarstatistik (2014b) tror vi 
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beror på exkluderingen av nybyggen i vår undersökning. Rampopulationens 

genomsnittliga differens mellan begärda priset och slutpriset är 11,86 %. Statistik från 

februari 2014 av Mäklarsamfundet (2014d) räknar med att ökningen mellan det begärda 

priset och slutpriset i Umeå är 15 %, notera att denna statistik även inkluderar villor. 

 

I tabellen nedan visas fördelningen av dummyvariablerna. 

 

Tabell 4: Fördelning av dummyvariabler 

 

I tabellen nedan visas variabelnamnen som de är döpta i modellen tillsammans med en 

kort förklaring hur de är kodade. 

 

 

Tabell 5: Variabelförklaring 
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5.2 Slutprismodellens arbetsgång 
I statistikprogrammet Minitab 16 valde vi slutpris som beroende variabel. Övriga 

variabler i tabell 5 agerar oberoende variabler. För att hitta en modell med signifikanta 

oberoende variabler har vi använt tre olika metoder, stepwise procedure, forward 

selection och backward elimination. Utdrag från metoderna finns i bilaga 1. 

Vi valde modellen från backward elimination eftersom den gav högst förklaringsgrad 

och innehöll 7 stycken signifikanta oberoende variabler. Vi utförde sedan en 

regressionsanalys av den föreslagna modellen från backward elimination. 

 

 

Figur 6: Residualer från första regressionsanalysen 

 

I figuren ovan syns residualerna från den första regressionsanalysen och vi kan notera 

en avvikelse från normalfördelning samt att vi har en väldigt tydlig outlier. Den 

observationen som ger en stor residual har ett Cook’s distance-värde på 0,61, vilket är 

betydligt större än de andra, den näst största är 0,06. Observationen var den överlägset 

dyraste i objektstudien och eftersom lägenheten har ett sådant högt pris påverkar den 

resten av skattningarna. Med anledning av detta har vi valt att utesluta den från 

modellen.  
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Figur 7: Residualer från andra regressionsanalysen 

 

Efter att objektet tagits bort utförde vi en ny regressionsanalys. Denna gång visar 

residualerna på normalfördelning, däremot finns det kvar objekt som kraftigt avviker 

från den skattade linjen. Den observationen som uteslöts i nästa steg avviker från vår 

modell p.g.a. att den enligt regressionsanalysen borde sålts för betydligt lägre slutpris.  

Anledningen att modellen skattar ett lägre slutpris är för att bostadsrätten ligger över 6 

km från universitetet. Vi har valt att utesluta den här observationen eftersom den 

påverkar skattningarna i modellen kraftigt. Även ett till objekt plockades bort, 

avvikelsen på denna berodde på att lägenheten var tredje dyrast och hade en väldigt låg 

månadsavgift. Dessa togs bort en i taget och därefter utförde vi ytterligare en regression.  
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Figur 8: Residualer från tredje regressionsanalysen 

 

När vi studerar residualerna i den tredje regressionen ser vi att de är normalfördelade 

och har konstant spridning. Därigenom är antaganden om homoskedasticitet och 

normalfördelning uppfyllda. Vi har outliers som är på gränsen till för stora då de 

avviker just över två standardavvikelser. Dessa observationer har vi studerat närmare 

och beslutat att de trots allt bör lämnas kvar i modellen.  

Vi har även beräknat Cook’s distance (  ) för att undersöka om det finns några 

inflytelserika outliers. Tumregeln Cook och Weisberg (1982, refererad i Kleinbaum et 

al., 2007, s. 298) föreslår är att granska alla    >1. Det största   -värdet är 0,02, det 

finns därmed inga observationer som bör granskas närmare enligt Cook’s distance. I 

enlighet med Kleinbaum et al. (2007, s. 298) har vi inte enbart förlitat oss på Cook’s 

distance. Vi har även studerat Jackknife residualerna och ser att det finns fyra 

observationer som kräver närmare granskning då de har stort inflytande på 

skattningarna. Vi har undersökt de fyra observationerna närmare, men inte valt att ta 

bort dessa ur modellen. Vår bedömning är att de fyra objekten inte är tillräckligt 

avvikande för att plockas bort ur modellen.  

Vi har även undersökt eventuella multikollinearitetsproblem i modellen, främst genom 

att kolla på VIF-värden samt studerat korrelationen mellan de oberoende variablerna. 

Avgift och kvadratmeter är de variablerna som korrelerar, vilket är logiskt p.g.a. 

bostadsrättens andelstal och kopplingen andelstalet har till bostadsyta och månadsavgift 

(Grauers et al., 2011, s. 148). En tumregel enligt Kleinbaum et al. (2007, s. 310) är att 

VIF-värden som >10 ger starka indikationer på multikollinearitet. VIF värdet på avgift 

är 5,9 och kvadratmeter 4,3 (se bilaga 2) och därför bedömer vi inte multikollinearitet 

som problem i modellen. 
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5.3 Slutprismodellen 
Den slutgiltiga slutprismodellen: 

 

 ̂                                        

 

        ̂                                           

                                         

                                                   

 

Alla koefficienter är signifikanta på 10 % signifikansnivå. Bara inglasad balkong och 

skick på kök har ett p-värde över 0,01 (se bilaga 2). Vilket innebär att övriga fem 

oberoende variabler är signifikanta på 1 % signifikansnivå. 

 

5.4 Tolkning av slutprismodell 
Slutprismodellens förklaringsgrad innebär att modellens sju oberoende variabler klarar 

av att förklara 81,8 % av variationen hos slutpriset (se bilaga 2). 

Konstanten    i modellen är 1 037 275 kr, vilket kan ses som ett startpris för en 

bostadsrätt. För varje krona avgiften går upp sjunker priset med 119,25 kr och för varje 

m
2
 bostadsytan ökar stiger slutpriset med 15 849 kr.  

I modellen har vi två koefficienter som mäter hur avståndet påverkar slutpriset, det går 

att utläsa att både    och    är negativa. Det betyder ett lägre slutpris vid längre avstånd 

ifrån centrum och universitetet. En bostadsrätt en kilometer utanför centrum påverkar 

priset negativt med 168 840 kr. Avståndet ifrån universitetet sänker priset med 52 224 

kr för varje kilometer. 

Båda dummyvariablerna är positiva, vilket innebär att en lägenhet med ett kök i bra 

skick ökar slutpriset med 100 237 kr jämfört med en lägenhet där köket inte är i bra 

skick. En lägenhet som innehar en inglasad balkong ökar slutpriset med 87 283 kr 

jämfört med en lägenhet som saknar balkong.  

Den sista koefficienten    i modellen är byggnadsår, vilket betyder att lägenheter med 

senare byggår skattar modellen till ett högre slutpris. För varje år efter 1945 byggnaden 

är upprättad, ökar slutpriset med 3990 kr. 

  

5.5 Uppföljningsstudie av slutprismodellen 
Efter undersökningsperioden har vi utfört en uppföljningsstudie. Genom att testa 

modellen med försäljningar som skett efter undersökningsperioden, kan vi verifiera 

modellen mot nya observationer. Försäljningarna efter undersökningsperioden samlades 

in med hjälp av Hemnets funktion slutprisbevakning. Inte alla fastighetsmäklarföretag 

erbjuder denna tjänst på Hemnet och slutprisbevakningen lämnar bara ut slutpriset om 

både köparen och säljaren godkänner det. Slutprisbevakningen medför en viss skevhet i 
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valideringen och även en stor begränsning i andelen slutpris vi kan jämföra med vår 

slutprismodell. Fram till den 25 maj har vi fått uppgift om 16 stycken nya slutpriser, 

som inte tillhör objektstudien. På dessa nya objekt har data samlats in och köket 

bedömts. I tabellen nedan presenteras slutprismodellens skattning, det publicerade 

slutpriset och differensen. 

 

 

Tabell 6: Verifiering av slutprismodellen 

 

Av de nya objekten skattar slutprismodellen 9 av 16 inom ett intervall av  5 %. 

Ytterligare två ligger inom intervallet  15 %. Fyra stycken objekt skattar 

slutprismodellen mer än  19 % ifrån verkliga slutpriset. 

Objekt #2 underskattar slutprismodellen med 21,05 %. Vi har spekulerat i att 

underskattningen beror på att lägenheten är en etta och som Sandberg & Johansson 

(2001, s. 23) tidigare nämnt kan det finnas en enskild marknad för enrumslägenheter i 

Umeå. 

Objekt #4 skattar modellen till ett 33,65 % lägre pris, anledningen till felskattningen tror 

vi beror på att slutprismodellen inte fångar detta objekts alla positiva egenskaper. Bland 

annat fångar inte modellen det invändiga skicket förutom köket. Lägenheten är enligt 

vår bedömning i extremt bra skick och innehåller en takterrass på över 25m
2
.  Utöver 

dessa faktorer så ligger lägenheten på sjunde våningen och har utsikt både mot 

Norrlandsoperan och centrum.  

Objekt #8 var unikt då säljaren valde att sälja den med alla inventarier inkluderade, 

vilket därigenom höjer priset. Under uppsatsperioden är det här det enda objektet som 

sålts med inventarier och slutprismodellen tar inte med detta. För att ge en korrekt 

skattning skulle en korrigering för inventariernas värde behövas, därför är denna 

bostadsrätt inte något bra objekt för verifiering av slutprismodellen.  
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Objektet #15 överskattas med 22,73 % och anledningen till detta tror vi beror på att 

lägenheten på 88m
2
 är relativt stor sett till övriga objekt i rampopulationen. 

Kvadratmeterpriset borde avta med storleken, vilket vår slutprismodell inte klarar av att 

fånga upp tillräckligt bra. Dessutom är objekt #15 i vår mening i behov av renovering i 

samtliga rum och vår slutprismodell räknar bara in kökets skick. 

 

 

Tabell 7: Resultat från verifiering av slutprismodellen 

 

Bortsett från de fyra undantagen anser vi slutprismodellen klarar av att skatta slutpriset 

med goda resultat. Därigenom kan vi inte fastställa att slutprismodellen innehåller alla 

relevanta faktorer men däremot att den utifrån de sju oberoende variablerna klarar av att 

skatta slutpriset med tillfredsställande felmarginal. 

Analysen vi kan göra av uppföljningsstudien är att slutprismodellen fungerar dåligt på 

objekt med höga slutpriser. Undersökningsperioden innehöll bara sju observationer med 

slutpris över 2 miljoner kr. I slutprismodellens utformande plockade vi dessutom bort 

två stycken av dessa. Därigenom kan inte slutprismodellen skatta dyrare objekt med 

samma precision. En annan grupp som slutprismodellen har problem att skatta korrekt 

enligt uppföljningsstudien är bostadsrätter som har relativt hög eller låg bostadsyta 

jämfört med rampopulationen. Anledning till detta är att koefficienten för bostadsyta är 

konstant i slutprismodellen men mindre lägenheter tenderar att ha ett högre 

kvadratmeterpris. Denna slutsats stämmer överens med Sandberg & Johanssons (2001, 

s. 23) resultat om att Umeå kan ha en separat marknad för mindre bostadsrätter. En 

enskild regression med mindre lägenheter vore fördelaktigt, men vår objektstudie 

innehöll alldeles för få små bostadsrätter för att detta skulle vara möjligt. 
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5.6 Analys av slutprismodellen 
I slutprismodellen blev 7 av 14 oberoende variabler signifikanta. Vi tror inte att det 

beror på att de förkastade faktorerna i sig är orelevanta för slutpriset. Enkätstudien 

kommer undersöka mäklarnas uppfattning om faktorerna och därigenom kommer vi 

även kunna bilda en mer omfattande bedömning av de osignifikanta variablerna. 

Slutprismodellens osäkerhet går att härleda till ett flertal problem som redogjorts i 

denna uppsats teori och tidigare studier. 

Ortprismetoder som används för att värdera bostadsrätter, kräver relevant marknadsdata 

för att resultatet ska hålla hög kvalitet. På grund av att alla fastigheter är unika, 

begränsas relevant marknadsdata av jämförbarhet, antalet observationer och tidsfaktorn 

(Persson, 2005, s. 366).  

Vi tror att det är exakt samma krav som gäller för att vår slutprismodell ska fungera bra. 

Vi låste tidsfaktorn till vår valda undersökningsperiod, då målet var att fokusera på inre 

och fastighetsanknutna egenskaper samt undvika tidsstörningar. Följden av den kortare 

undersökningsperioden blir att antalet observationer blir färre. Det låga antalet sänker i 

sin tur jämförbarheten mellan objekten. Därmed är variationen mellan alla observationer 

i vår undersökningsperiod skadlig för slutprismodellens reliabilitet. 

Gavlefors & Roos (1992, s. 67) hävdar att slumpen är oerhört betydelsefull för 

prisbildningen på bostadsrätter. Slumpen försämrar möjligheten att skatta en bra 

slutprismodell, allt för stora slumpmässiga inslag leder till stor variation i en skattad 

modells precision. Vi kan konstatera att de finns brister i objektstudiens resultat, då 

Umeå inte är någon optimal stad att undersöka slutpriser under en kort 

undersökningsperiod. Fler observationer vore fördelaktigt för att dämpa effekten av 

variationen mellan objekten.  

Brist på data och kunskap om vilka som egentligen är de sanna variablerna gör att en 

perfekt modell inte går att skatta. Utelämnade faktorer får inte korrelera med 

tillgängliga faktorer eller residualerna (Hungria-Gunnelin, 2013, s. 282). Vi kan inte 

kontrollera om variabler som utelämnats helt från vår undersökning korrelerar med de vi 

använt, vilket ger en felfaktor i modellens skattningar. Samtidigt begränsas 

datainsamlingen av Hemnet som empirikälla, då vi får brister på fullständig data, vilket 

påverkar skattningens tillförlitlighet. Vi vet att vi förkastat oberoende variabler som 

enligt tidigare forskning bedöms vara relevanta, detta faktum försämrar modellen. 

Styrkan med kombinationen av två tvärsnittsstudier är att vi kan samla in en 

övergripande bild av bostadsrättsmarknaden i Umeå, även om vi inte kan bevisa allt 

statistiskt. 

Vi anser att vår slutprismodell uppnår en väldigt god förklaringsgrad utifrån tillgängligt 

data. Slutprismodellen tror vi hade haft ännu högre förklaringsgrad om vi haft större och 

mer komplett kvantitativt datamaterial. Fördelen med vår slutprismodell är att den är 

enkelt att använda sig av och lättolkad. Med hjälp av bara Hemnet, en karta och 

grundläggande matematiska kunskaper går det använda vår slutprismodells koefficienter 

för att skatta ett slutpris på en bostadsrätt i Umeå. Förhoppningen var att få fler 

signifikanta variabler i slutprismodellen, men resultatet av uppföljningsstudien var helt 

klart godkänd. Felmarginalen var relativt liten och när den inte var det gick det enkelt 

härleda till vad det berodde på. 
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5.7 Osignifikanta variabler i slutprismodellen 
I slutprismodellen förkastades sju stycken av de undersökta faktorerna. Nedan redogörs 

några reflektioner kring varför vi tror att de blivit osignifikanta. 

Antal rum korrelerar givetvis med bostadsyta i kvadratmeter, korrelationen mellan dessa 

variabler blir 0,93 enligt data från objektstudien. När antalet rum inte blir signifikant i 

slutprismodellen borde det inte få någon större effekt på skattningen av slutpriset. 

Bostadsytan påverkar priset positivt och tar därmed indirekt med sig att antalet rum 

också ökar slutpriset. 

Egen balkong eller uteplats lyckades inte bli signifikant i vår undersökningsperiod. 

Däremot blev tillgång till inglasad balkong signifikant. Tolkningen kan tyckas bli lite 

konstig i slutprismodellen, då en inglasad balkong höjer priset med 87 283 kr jämfört 

med en bostadsrätt utan balkong. Lägenheter med vanlig balkong eller egen uteplats 

borde rimligtvis höja slutpriset jämfört med en bostadsrätt med ingetdera. Av 

rampopulationen var det bara 16 stycken som inte hade tillgång till egen balkong eller 

uteplats. Av dessa var 12 stycken enrumslägenheter och 4 stycken tvårumslägenheter, 

därmed kan vi ana att det generellt sätt bara är mindre bostadsrätter som saknar balkong 

eller uteplats. På grund av att få observationer saknar balkong blir det svårt för modellen 

att skatta lägenheter som saknar balkong. Tillgång till balkong blir därmed något av en 

standard enligt modellen och det som höjer slutpriset är huruvida balkongen är inglasad 

eller inte. Huruvida balkong bör ses som standard på Umeås hela population av 

bostadsrätter, vet vi inte. Vi kan bara utgå ifrån data vi samlat in under objektstudien. 

Dummyvariabeln för bottenvåning blev inte heller signifikant. Det här tror vi beror på 

att bottenvåning förknippas med olika egenskaper beroende på var i Umeå bostadsrätten 

ligger. Det finns områden i Umeå där bottenvåning är eftertraktat, exempelvis 

tvåplanshusen på Tomtebo där bottenvåning innebär tillgång till en bra utemiljö. I andra 

delar av Umeå, exempelvis centrum är förmodligen inte bottenvåning förknippat med 

positiva egenskaper, utan istället möjligen oljud och insyn. 

Hiss saknades det uppgift om på 14 stycken observationer i objektstudien. Det kan vara 

en bidragande orsak till att faktorn inte blev signifikant. Vi tror däremot inte bortfallet 

var av betydelse eftersom hissvariabeln uteslöts tidigt i slutprismodellens arbetsgång. 

Anledning till detta kan vara att en stor andel av objekten i undersökningsperioden låg 

på bottenvåning och då är behovet av hiss förmodligen inte någon prispåverkande 

egenskap.  

Badrummet hade vi förhoppningar skulle bli signifikant, vilket den inte klarade av att 

bli. Vår bedömning av badrummet kanske inte är tillräckligt konsekvent för att fungera 

bra som mått i en regressionsanalys. Vi ansåg det orimligt att inte åtminstone försöka 

göra bedömningar på kök och badrum, då de båda rummen bör vara dyrast i en 

bostadsrätt att renovera. Rummets storlek och materialvalet påverkar 

renoveringskostnaden, vilket gör att en dummylösning inte objektivt speglar värdet på 

rummet. Noterbart är att kökets dummyvariabel blev signifikant, däremot är 

koefficientens värde ytterst godtyckligt. 

Även dummyvariabeln för enrumslägenheter blev inte signifikant. En dummyvariabel är 

kanske inte det bästa sättet att spegla en separat marknad för enrumsbostadsrätter. 

Istället tror vi en helt separat regression med enrumsbostadsrätter borde genomföras. 

Tyvärr har vi för få observationer för att utföra en separat regressioner med mindre 

lägenheter. En framtida studie kan försöka undersöka detta fenomen närmare i Umeå.  
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5.8 Antalet budgivares påverkan på priset 
Antalet budgivare är inte en fastighetsknuten faktor men vi valda ändå att försöka ta 

med den i slutprismodellen. Hungria-Gunnelin (2013, s. 291) visade på ett signifikant 

samband att antalet budgivare höjer slutpriset i sin undersökning av Stockholm. Då vi 

vill kunna förklara så mycket som möjligt med vår slutprismodell, ansåg vi det 

intressant att försöka ta med antalet budgivare i regressionen. Antal budgivare blev 

aldrig signifikant och togs därför bort ur den slutgiltiga slutprismodellen. För att 

undersöka antalet budgivares effekt på slutpriset har vi utfört två separata regressioner.  

 ̂           

 ̂= Prisförändring i % mellan begärt pris och slutpris  

  = Antalet budgivare  

 

Den första regressionen gav följande resultat i Minitab 16: 

 

                     Tabell 8: Regressionsanalys av prisökning i % mot antal budgivare 

   

Regressionsmodellen är:  

              ̂                                

Antalet budgivare har en signifikant påverkan på den procentuella ökningen, tolkningen 

blir att för varje extra budgivare ökar priset med 3,34 %.  

Med 1 budgivare uppskattar modellen att priset ökat med 2,69 % + 3,34 % = 6,03 %. 

Med 2 budgivare uppskattar modellen att priset ökar med 2,69 % + 3,34 %   2 = 9,37 %  

En taktik vid budgivning kan vara att lägga ett tidigt skrämselbud för att jaga bort andra 

budgivare (Zenou, 2011).  Budgivningsstrategier ligger utanför denna uppsats 

omfattning, men anledningen att endast en budgivare kan höja priset ensam, tror vi kan 

bero på att den första budgivaren ibland lägger ett skrämselbud. Hungria-Gunnelin 

(2013, s. 291) har i sin studie nämnt kvalitén på bostadsrätten som en bias i hennes 

studie. Samma problem uppstår för oss, vi kan utifrån vår empiri inte undersöka någon 

kausalitet till vad som lockar högre antal budgivare. Det finns säkert mönster i 

egenskaper eller det begärda priset som påverkar antalet budgivare, men det kan inte vi 

styrka. Men det vi kan konstatera att antalet budgivare påverkar den procentuella 

ökningen mellan begärt pris och slutpris.  
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Vi har även utfört en regression i kronor: 

 

 ̂                

 

  ̂= Slutpris i kronor ;   = Antalet budgivare ;         = Begärt pris 

 

 

Tabell 9: Regressionsanalys av prisökning i kronor 

 

        ̂                                          

 

Båda antalet budgivare samt begärt pris är signifikanta. Det är inte märkvärdigt att 

begärt pris är signifikant eftersom den är så högt korrelerad med slutpriset. I 

rampopulationen fanns det ett objekt som hade 8 stycken budgivare. Eftersom det här 

objektet har en kraftig påverkan på modellen, vilket även Cook’s distance värdet på 

1,63 bekräftar, valde vi att utesluta den ur regressionen.    

Tolkningen blir att priset i genomsnitt ökar med 37 139 kr för varje ytterligare 

budgivare. 
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5.9 Begränsning av empirin i objektstudien 
Vi var tvungna att göra en avvägning p.g.a. uppsatsens omfattning. Desto längre tid 

insamling av data tog upp, desto mindre tid blev tillgängligt till databearbetning och 

analys. Vi hade kunnat utöka insamlingsperioden men det hade lämnat mindre tid till 

analys, vilket inte kändes rimligt. Sammanfattningsvis har vårt val av empiri och 

insamlingsperiod begränsat möjligheten till fullständigare resultat och analys.  

Ett alternativ är att ha en mycket längre datainsamlingsperiod. Det har två stora 

problem. Dels tidsfaktorn som då tar med yttre faktorer som vi inte avsett att undersöka. 

Samtidigt har vi inte tillgång till bostadsrättsannonser som inte är aktuella längre, de 

försvinner nämligen när bostadsrätten blivit såld. Det gör att all information om 

objekten inte skulle funnits tillgänglig från en enda källa, vilket skulle inneburit hög 

tidsåtgång för datainsamling.  

Vi undersökte i början av uppsatsperioden alternativa datamaterial. Bland annat samlade 

vi in alla slutpris som finns kvarsparade på Hemnet. Här sparas bara ett fåtal nyckeltal 

vilket ger ytterst få möjliga oberoende variabler. Dessutom har vi ingen uppfattning om 

vilka skevheter som kan uppstå av att bara undersöka de gamla objektens som sparas. 

För den stora majoriteten av annonserna försvinner helt när bostadsrätten blivit såld och 

slutpriset publiceras inte alls. Våra preliminära tester av det äldre sparade slutpriserna 

från Hemnet, visade att vilken månad bostadsrätten sålts gav extremt stor effekt på 

slutpriset. Därmed fångar en sådan regression upp prisstegringen, vilket inte är denna 

uppsats syfte. Vi kan konstatera att äldre slutpriser från Hemnet inte är något bra 

källmaterial för vår studie. 

Om vi fått tillgång till fastighetsmäklarföretagens kompletta uppgifter, skulle vi 

begränsas av skevheter att bara använda det enskilda eller de fåtal företag som valt att 

dela med sig av sina uppgifter. Därför är Hemnet en bra empirikälla då all data finns 

lättillgängligt. Sammanfattningsvis anser vi oss ha valt det bästa alternativet av empiri 

utifrån att studera vilka faktorer som styr slutpriset på bostadsrätter.  
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6.0 ENKÄTSTUDIENS ARBETSGÅNG, RESULTAT & ANALYS 

6.1 Enkätstudiens arbetsgång 
Enkätfrågorna formulerades utifrån tre stora delar: 

 Vi avsåg att kunna säkerställa att responsen vi fick var representativ för 

populationen (fråga A, B men även D). 

 Vi avsåg att samla in fastighetsmäklares uppfattning om vår slutprismodells 

oberoende variabler (fråga C1-C13). Frågeställningen löd: Hur viktigt anser du 

följande faktor har för en bostadsrätts slutpris i Umeå? 

 Vi avsåg undersöka om bostadsrättsföreningens ekonomi uppfattades viktigt, hur 

spekulanternas kunskaper uppfattades och hur mäklarna själva agerade utifrån 

den upplevda spekulantkunskapen (fråga C14, E och F). 

Enkäten och frågorna utarbetades efter ovan nämnda delar och utkast avstämdes sedan 

med vår handledare, som gav oss feedback på otydligheter samt att frågorna verkligen 

skulle hålla en hög validitet. Handledarens långa erfarenhet kändes som ett tryggt stöd, 

då bara en av oss formulerat enkäter i akademiskt sammanhang förut. För att ytterligare 

säkerställa enkäten, genomförde vi en pilotenkät på en anonym, tidigare yrkesverksam 

fastighetsmäklare i en närliggande stad. Pilotstudien hjälpte oss att fastställa hur bra 

instruktionerna och frågorna fungerar samt förhindrar oss från att ställa olämpliga frågor 

(Bryman, 2011, s. 258-259).  

Responsen vi fick från pilotstudien var att några av faktorerna på C var lite svårtolkade, 

då faktorerna inte sattes i relation till något. Frånvaron av att sätta faktorerna i 

relationen till något var ett medvetet val. Då avsikten är att genomföra analysen av 

enkätsvaren i kombination med slutprismodellen, anser vi det nödvändigt att inte vara 

för specifik på enkätfrågorna. Små korrigeringar genomfördes då vi bland annat bytte ut 

formuleringen på frågorna C8 och C9 från avstånd till Rådhustorget/Umeå universitetet 

till närhet till Rådhustorget/Umeå universitet. Utan denna omformulering tror vi inte att 

mäklarnas uppfattning på dessa frågor skulle kunna fångas i svarsalternativen. Vi ville 

inte riskera stort internt bortfall på frågorna och därför formulerade vi om fråga C8 och 

C9. 

För att stämma av respondenterna mot en population har vi använt oss 

Fastighetsmäklarinspektionens register över alla registrerade fastighetsmäklare i Umeå. 

Den 27 april 2014 fanns det efter borttagande av dubbletter totalt 61 stycken 

registrerade fastighetsmäklare i Umeå (Fastighetsmäklarinspektionen, 2014). Vidare 

plockade vi bort ytterligare 6 stycken registrerade mäklare som arbetar åt andra företag 

som inte under undersökningsperioden haft bostadsrättsannonser på Hemnet. När vi 

talar om populationen av mäklare i Umeå syftar vi därför till de totalt 55 stycken 

fastighetsmäklare som arbetar åt någon av de nio undersökta fastighetsmäklarföretagen. 

Ett av företagen visade inget större intresse av att delta i objektstudien på grund av 

tidsbrist, därför valde vi att inte dela ut enkäter till detta företag. Vi fick endast bortfall 

av slutpriser i objektstudien från samma företag.  

Vi delade ut 44 enkäter till totalt 8 stycken fastighetsmäklarföretag. Bemötandet vid 

utdelningen av enkäten var god och alla besökta företag var intresserade av att delta. 

Svarfrekvensen på 80 % blev relativt hög sett till den korta insamlingsperioden. Vi 

delade ut enkäterna på förmiddagen den 7 maj och hämtade dem den 12 maj. Tre 
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stycken kontor bad oss återkomma igen på eftermiddagen, då de inte hunnit få in 

tillräckligt många enkäter när vi skulle hämta svarskuverten på förmiddagen. Detta kan 

vara en signal på att respondenterna inte prioriterade vår enkät särskilt högt och att de 

var stressade i genomförande. Detta kan ha påverkar resultatet men det är svårt att 

spekulera i vilken utsträckning. Eftersom enkätstudien bara är en del av vårt empiriska 

material, borde mäklarnas eventuella stress eller brist på intresse inte ge stora 

konsekvenser på vår analys. 

 

6.2 Kritik och reflektion om enkätstudien 
Kritik kan riktas mot att respondenterna bara fick fem dagar på sig att svara. Innan 

enkäten färdigställdes behövde vi tillräckligt mycket data för att kunna säkerställa att 

frågorna C1-C13 på enkäten verkligen var tillräckligt relevanta. Det vore därför 

riskabelt att skicka ut enkäter i ett allt för tidigt stadie och en insamling senare än 12 

maj trodde vi skulle bli för nära uppsatsens inlämningstidpunkt. En till fördel med att ha 

insamling av enkäten vid den tidpunkt vi valde, var att vi samtidigt fick tillfälle att 

personligen påminna fastighetsmäklarna som inte besvarat vår e-post om slutpriser och 

antal budgivare. En del av mäklarna riktade önskemål att vi kunde hämta upp 

svarsbrevet tidigare. Ur ett anonymitetsperspektiv ansåg vi det bäst att alla enkäter 

samlas in under samma tidpunkt, annars hade vi kunnat lista ut vem som svarat vad, 

vilket vi lovat i introduktionstexten till enkäten att vi inte skulle göra. 

Fråga D i enkäten var ett påstående som löd: Jag mäklar bara bostadsrätter, där 

svarsalternativen var femgradigt från instämmer inte alls, till instämmer helt. Denna 

fråga borde ha formulerats annorlunda, då vi är övertygade om att den har misstolkats 

av respondenterna. I objektstudien fanns det totalt 38 fastighetsmäklare som hade 

bostadsrätter på Hemnet. När 38 av mäklarna i populationen på 55 stycken har haft 

bostadsrättsannonser borde närmare 69 % av respondenterna givit oss ett positivare svar 

än instämmer inte alls på fråga D. 

Av respondenterna var det 60 % eller 21 stycken mäklare som svarade instämmer inte 

alls på fråga D, det innebär att alla andra mer positiva svar motsvarar 40 % eller 14 

stycken mäklare (se bilaga 4, påstående D). Speciellt med tanke på hur bra 

respondenterna i övrigt verkar spegla populationen (se kapitel 6.3), är det inte rimligt att 

vi bara fångat en så pass bristande andel av bostadsrättsmäklarna i 

enkätundersökningen. Problemet härleder vi till påstående D’s formulering. Vi borde 

istället frågat hur fördelningen mellan bostadsrätter och villor sett ut för mäklaren under 

en viss tidsperiod. Till exempel: Hur stor andel av dina mäklade objekt har varit 

bostadsrätter under 2014 där alternativen kunde bestått av olika procentsatser. 

Tanken med påstående D var att vi i resultatpresentationen skulle separera upp resultatet 

i två delar, där en bestod av alla svar och den andra bara bestod av mäklare som svarade 

instämmer delvis eller högre på påstående D. Detta blev på grund av det låga antalet 

som svarade att de arbetar med bostadsrätter inte rimligt, då det var för få respondenter 

som svarar att de arbetar med bostadsrätter utifrån påståendets formulering. Vi ställer 

istället upp faktorerna i rangordningen efter alla svarande fastighetsmäklare.  

Problemet med frågeställningen gör att vi bara analyserar samtliga respondenters 

uppfattning, även om de svarat att de inte arbetar med bostadsrätter. Tolkning av alla 

respondenters svar på frågorna C1-C14 tror vi inte har skadat enkätstudiens resultat i 

någon större utsträckning. Därför att även fastighetsmäklare som främst arbetar med 
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villor tror vi även har en bra förståelse för bostadsrättsmarknaden, utbildningen och den 

geografiska marknaden är den samma. Slutligen tror vi även att de flesta 

fastighetsmäklarna vid något tillfälle eller med jämna mellanrum också säljer 

bostadsrätter. Möjligen kan det också vara så att de tidigare i sin karriär arbetat mer med 

bostadsrätter. 

På övriga kommentarer (fråga G) fick vi bara svar från en av respondenterna. Detta kan 

vara en signal på att respondenterna inte var speciellt intresserade av att spendera någon 

längre tid på enkäten. Detta kan vara en indikation på att mäklarna stressade igenom 

enkäten. Vi kan inte säkerställa om detta är fallet, men det är mycket troligt. Den enda 

kommentaren på fråga G påpekade att det är kombinationen av flera faktorer som 

påverkar slutpriset, att närhet till universiteten är viktigare för en- och 

tvårumslägenheter än större lägenheter i samma område. Vidare påpekades att även 

yttre faktorer påverkar slutpriset samt tur och timing. 

Frånvaron av yttre faktorer var ett medvetet val och vi skrev på sida två i enkäten att 

frågorna bara berörde våra 14 utvalda prispåverkande faktorer. Vi hade kunnat 

förtydliga ytterligare i enkäten att vi inte undersökte yttre faktorer, men det har vi 

förhoppningar att de flesta respondenterna förstod mellan raderna. Stress eller ointresse 

kan ha påverkat resultatet genom att respondenterna inte reflekterat ordentligt över varje 

fråga.  Om stress eller missförståelse påverkat ett fåtal av respondenterna är detta inte 

kritiskt för resultatet på enkätstudien.  

Att respondenterna skulle vara stressade i genomförandet hade vi åtanke när vi 

formulerade enkäten. Utformningen blev anpassad på så sätt att enkäten skulle vara 

enkel att genomföra snabbt. Det var inte exakta svar vi var ute efter att fånga, utan 

tendenser i fastighetsmäklarnas svar. Svaren från enkätstudien är bara en del av 

uppsatsen empiri och det är kombinationen av de båda tvärsnittsstudierna som ska bidra 

till en komplettare bild av bostadsrättsmarknaden i Umeå. Vi anser att enkätstudien är 

ett utomordentligt verktyg för att fånga fastighetsmäklarnas övergripande uppfattning 

om de oberoende variablerna relevans på slutpriset. 

Internt bortfall är när vissa frågor inte besvaras (Bryman, 2011, s. 320). Det interna 

bortfallet på enkäterna var endast fem stycken frånvarande svar, alla på C-frågorna. En 

respondent gav oss en kommentar vid fråga C8 och C9 att denne inte har någon 

uppfattning om dessa. Bortfallen har vi ingen uppfattning om vad de beror på, men de 

var spridda över olika frågor förutom från C3 som hade två interna bortfall. Interna 

bortfallet var så pass lågt att vi inte lägger någon vidare analys i vad de kan bero på. Vi 

tror inte de har påverkat resultatet negativ och medelvärdet på variablerna är anpassat 

till att vissa frågor hade färre respondenter än samtliga. 

 

6.3 Respondenternas representativitet 
Populationen i enkätstudien är definierad som de totalt 55 stycken fastighetsmäklare 

som arbetar åt någon av de nio undersökta fastighetsmäklarföretagen som haft 

bostadsrättsannonser på Hemnet i objektstudien. Totalt delades 44 enkäter ut till åtta 

olika fastighetsmäklarföretag. Anledningen att inte fler enkäter delades ut var p.g.a. att 

viss personal var registrerad men föräldraledig, på semester eller arbetade på det i 

enkätstudien ej deltagande företaget. Vid insamlandet av enkäterna den fick vi in 35 

svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 80 %. 
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Könsfördelning och yrkeserfarenhet på den definierade populationen syns i diagrammen 

nedan. Statistiken är sammanställd av oss från Fastighetsmäklarinspektionens (2014) 

register. Den definierade populationen består av 28 män och 27 kvinnor. Totalt 17 av 

dessa blev registrerade som mäklare under de senaste 5 åren. 

  

 

Figur 9: Mäklarpopulationens könsfördelning och arbetslivserfarenhet 

 

Fråga A och B i enkäten användes för att stämma av om respondenterna var 

representativa för populationen. I diagrammen nedan syns fördelningen på 

respondenterna vilka speglar populationen mycket tillfredsställande. Yrkeserfarenhet 

blev identisk sätt till procentuell fördelning. Könsfördelning var inte lika exakt då 

respondenterna bestod av 19 män och 16 kvinnor. Det anser vi dock är tillräckligt bra 

fördelning för att respondenter ska kunna anses motsvara populationen utan skevheter i 

könsfördelning och yrkeserfarenhet.  

 

    

Figur 10: Enkätrespondenternas könsfördelning och arbetslivserfarenhet 
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6.4 Enkätstudiens resultat: fastighetmäklarnas rangordning på 
faktorerna 
Frågan som ställdes på C var: Hur viktigt anser du följande faktor har för en 

bostadsrätts slutpris i Umeå? Frågan var uppdelad på de 14 utvalda faktorerna och 

svarsalternativen på C1-C14 var följande: 1: Ingen relevans, 2: Låg relevans, 3: 

Medelhög relevans, 4: Hög relevans, 5: Helt avgörande relevans.  

För att presentera mäklarnas svar övergripligt, har vi i tabellen nedan rangordnat svaren 

efter medelvärde på samtliga respondenter. Mäklarna har själva inte rangordnat 

faktorerna utan bara bedömt dem var för sig. Vi har sedan sammanställt resultaten för 

att få en övergriplig bild på relevansen varje faktor har på bostadsrätters slutpris.  

 

 

Tabell 10: Respondenternas ranking av undersökta faktorer 

 

Rangordningen bör tolkas med en viss försiktighet, då resultatet från enkätstudien visar 

en dålig spridning i medelvärdet. På 12 av 14 faktorer är respondenternas medelvärde 

inom intervallet 3-4. Mellan (C7) hiss och (C2) bostadsyta i kvadratmeter är differensen 

endast 0,09. Inom det intervallet finns ytterligare tre faktorer och rangordningen dem 

emellan kan knappast uppfattas som given. Ytterligare en enda respondent hade ensam 

kunnat ändra rangordningen på dem.  

Ingen av de undersökta faktorerna uppfattas generellt som orelevant för en bostadsrätts 

slutpris, men vi valde också bara att fråga om faktorer som vi har empiriskt och 

teoretisk stöd till att ha med i modellen. Som vi förväntat oss hamnar avgiften högst upp 

med ett medelvärde på nästan 4 vilket motsvarar en hög relevans på slutpriset. 

Mäklarnas rangordning bjuder på några överraskningar. Egen balkong eller uteplats 

rankas på andra plats, vilket enligt oss är förvånansvärt högt. Hiss hamnar på en fjärde 

plats vilket vi inte alls hade förväntat oss, snarare var vår förväntning att hiss skulle 

rankas på den nedre halvan. Bostadsyta hamnar längre ner än vi förväntat oss men antal 

rum rankas som tredje mest relevanta på slutpriset. Dessa två är högt korrelerade med 

varandra, då ett högt antal rum nästan alltid innebär större bostadsyta, då rum inte kan 

vara hur små som helst. 
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Tolkningen som vi gör är att antal rum är viktigare än själva bostadsytan enligt 

mäklarna. Notera att respondenterna inte anser att bostadsytan är oviktig, bara lägre 

rankad än antal rum. Nyckeltalet kr/m
2
 publiceras på alla bostadsrättsannonser på 

Hemnet, och därför kan bostadsyta knappast hålla låg relevans. Det mest oväntade 

resultatet är att närhet till Rådhustorget hamnar på näst sista plats. Antingen har 

mäklarna missuppfattat frågan och lägger vikt vid just Rådhustorget som de anser vara 

oviktigt. Eller uppfattar mäklarna att närhet till centrum inte är lika viktigt för slutpriset 

som större delen av de andra faktorerna. Vi tror på det förstnämnda och att vårt val att 

använda termen Rådhustorget som synonym till centralt geografiskt läge i enkätfrågan 

var ett felaktigt val. 

 

6.5 Enkätstudiens resultat: bostadsrättsföreningens ekonomi 
 

 

Figur 11: Bostadsrättföreningens ekonomi 

 

Bostadsrättsföreningens ekonomi fick medelvärdet 3,37 vilket betyder att mäklarna 

bedömer det som någonstans mellan medelhög och hög relevans på slutpriset. 

Tolkningen vi gör av svaret är att mäklarna anser att bostadsrättsföreningens ekonomi 

påverkar slutpriset. Därför bör också spekulanter ta föreningens ekonomi i åtanke innan 

de börjar lägga bud på ett objekt. 

 

 

 

Figur 12: Påstående E och F 
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På påstående E och F vore det fördelaktigt att separera ut mäklarna som besvarade att de 

främst arbetar med bostadsrätter. På grund av påstående D’s otydlighet och resultatets 

orimlighet presenterar vi även här enbart samtliga respondenter svar. Svarsalternativen 

var från 1. Instämmer inte alls till 5. Instämmer helt (se bilaga 4). Ingen av 

fastighetsmäklarna instämmer helt på att spekulanterna har god förståelse för 

bostadsrättsföreningens ekonomi (påstående E), majoriteten motsvarande 60 % svarade 

instämmer delvis. Samtidigt visar svaren på påstående F att fastighetsmäklarna anser sig 

aktivt agera för att spekulanterna ska förstå bostadsrättsföreningens ekonomi, ingen 

svarade instämmer inte alls.  

 

6.6 Analys av bostadsrättsföreningens ekonomi. 
Vi sammanfattade kapitel 3.0.4 att bostadsrättsföreningens ekonomi är väldigt relevant 

för en bostadsrättsspekulant. Bostadsrättsföreningen ekonomi är en intressant faktor 

som inte går att kvantifiera till vår slutprismodell, därför får enkätstudien ensam försöka 

belysa denna prispåverkande faktor. 

Enligt Grauers (2011, s. 148) måste mäklaren som värderar en bostadsrätt ha insikt i den 

aktuella bostadsrättsföreningen ekonomi. Vi ställer oss helt eniga till att mäklarnas 

förståelse av årsredovisning och andra tillgängliga ekonomiska handlingar är oerhört 

viktigt. Vi valde att inte fråga mäklarna om hur de upplever sin egen förståelse, för vi 

misstänkte att svaren då inte skulle vara tillräckligt objektiva. Därmed inte sagt att 

mäklarnas kunskap om bostadsrättsföreningen ekonomi är oviktig, vi menar motsatsen. 

Men en enkätfråga om den egenupplevda förståelsen tror vi inte skulle fånga sanningen. 

I enkätstudien fick bostadsrättsföreningens ekonomi (C14) ranking 8 och ett medelvärde 

på 3,37 (se tabell 10). Rankingen på bostadsrättsföreningens ekonomi är märkbart lägre 

än avgiften. Tolkning vi gör av detta är att avgiften kan spekulanten enkelt förstå 

ekonomiska innebörden av, däremot är föreningens ekonomi mer komplex.  

Osäkerheten kring huruvida spekulanterna har tillräckligt förståelse för 

bostadsrättsföreningens ekonomi går att härleda ur denna uppsatsens teoretiska 

litteratur. “Behovet av kunskaper om bostadsrättsföreningens ekonomi och framtida 

årsavgiftsuttag underskattas av aktörerna” (Isaksson & Jonsson, 2005, s. 479-480). 

Detta påstående motsägs till viss del då: “Idag känner de flesta till vilken betydelse 

föreningens ekonomi har för priset på en bostadsrättslägenhet” (Grauers et al., 2011, s. 

151).  

Vad som är närmast sanningen är svårt att spekulera kring och det stärker behovet av att 

undersöka mäklarnas uppfattning om detta. Mäklarna svarar enligt vår enkätstudie 

(påstående E) att spekulanternas förståelse inte är speciellt god då 33 av 35 respondenter 

bara instämmer delvis eller lägre påståendet: Jag anser spekulanter och köpare har god 

förståelse för bostadsrättsföreningens ekonomi. Resultatet från enkätfrågan tolkar vi 

som att spekulanterna i grunden har otillräckligt förståelse för bostadsrättsföreningens 

ekonomi.  

6.6.1 Varför är den bristande förståelsen för bostadsrättsföreningens ekonomi ett 
problem? 

Vi anser det inte vara rimligt att alla bostadsrättsspekulanter ska ha kunna tolka och 

förstå årsredovisningar eller andra ekonomiska handlingar vid bostadsköp. Intresse för 

ekonomi varierar hos befolkning men alla behöver en bostad. Mäklaren anser vi har ett 

ansvar att hjälpa köparen att förstå helheten av bostadsrättsföreningen ekonomi.  
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I Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011: 666) § 8 andra stycket står det: “Mäklaren ska ta till 

vara både säljarens och köparens intresse.”  

Problem med spekulanters bristande förståelse för bostadsrättsföreningens ekonomi 

beror på vad fastighetsmäklarna gör för att åtgärda det. Respondenternas svar på 

påstående F: Jag agerar aktivt för att spekulanter och köpare ska förstå 

bostadsrättsföreningens ekonomi var att 60 % instämmer i hög grad eller instämmer 

helt. Detta är en positiv signal för bostadsrättspekulanter men en ännu högre andel hade 

absolut varit bättre. Om några av enkätrespondenterna aldrig arbetar med bostadsrätter 

blir påstående E och F knepiga att besvara. Däremot fick vi inget internt bortfall på E 

och F.  

Respondenternas svar är givetvis mäklarnas egen åsikt och svaren skulle i en framtida 

studie kunna verifieras av bostadsrättspekulanter. Om potentiella köpare upplever att det 

är svårt att förstå bostadsrättsföreningens ekonomi är det ett stort problem, speciellt då 

faktorn enligt fastighetsmäklarna är relevant för slutpriset. 

McAfee & McMillian (1987, s. 721) diskuterar att i en common-value auktion har ingen 

budgivare tillgång till objektets sanna värde och budgivarna besitter olika mängder 

information. Förståelsen för bostadsrättsföreningens ekonomi menar vi är en form av 

information som garanterat varierar mellan olika spekulanter och budgivare. En 

potentiell budgivare kan aldrig korrekt bedöma ett äkta värde för en vara (i detta 

sammanhang bostadsrätt), vilket gör att budgivarnas uppskattning eller överskattning 

blir buden i auktionen (Tse et al., 2011, s. 250). 

Rationell beteende gällande budgivning i en Common-value auktion är problematisk när 

den tillgängliga informationen är begränsad (Thaler, 1988, s. 192). Har flera 

bostadsrättspekulanter dålig förståelse eller information kan det felaktigt leda till ett 

större antal budgivare. Ett större antal budgivare i en Common-value auktion leder till 

aggressivare budgivning och i förlängningen en större risk för vinnarens förbannelse 

(Hong & Shum, 2002, s. 871-872). 

Skillnader i förståelsen för bostadsrättsföreningens ekonomi kan därigenom leda fler 

budgivare och mer orationella bud på bostadsrätter. Vinnaren av budgivningen utsätts 

då för att betala ett överpris, d.v.s. vinnarens förbannelse. Förloraren på överpriset blir 

då köparen och de som tjänar pengar på detta är säljaren och fastighetsmäklaren. Därför 

har fastighetsmäklaren givet att den har bättre förståelse för bostadsrättsföreningen 

ekonomi, en fördel i att spekulanterna har sämre kunskap om eventuella brister i 

bostadsrättsföreningens ekonomiska skötsel. Huruvida detta är något som utnyttjas av 

fastighetsmäklaren kan vi utifrån denna studie inte besvara. Däremot finns det givetvis 

ett värde för mäklaren att ha en bra relation till bostadsköpare och vi kan utifrån denna 

studie inte bedöma vad enskilda fastighetsmäklare värderar högst av säljprovision eller 

köparnas nöjdhet med mäklaren. Även om en bostadsrättsköpare riskerar att betala ett 

visst överpris för en bostadsrätt behöver det inte vara en förbannelse. Någon dag 

kommer sannolikt köparen själv sälja bostadsrätten och priset den då får ut avgör om 

köpet var bra eller inte. 
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7.0 KOMBINERAD ANALYS 
 

För att kunna få en mer helhetsmässig bild av bostadsrättsmarknaden i Umeå ska vi 

jämföra modellens oberoende variabler med enkätstudiens resultat för att ytterligare 

belysa vilka faktorer som styr bostadsrätters slutpris. Resultatet från båda 

tvärsnittsstudierna var inte helt överensstämmande och därför problematiska att tolka. 

Vi kommer nedan diskutera och analysera utifrån den insamlade empirin. 

 

I enkätstudien blev medelvärdet på de undersökta faktorerna inom intervallet 3-4 på 12 

av 14 frågor. Intervallet innebär att fastighetsmäklarna anser de har medelhög till hög 

relevans för slutpriset. Därmed kan vi konstatera att mäklarna anser alla dessa av våra 

utvalda faktorer har påverkan på slutpriset. 

 

De två med lägst medelvärde var närhet till Rådhustorget (medelvärde 2,88) och byggår 

(medelvärde 2,11). Detta motsvarar låg till medelhög relevans på slutpriset. Byggåret i 

sig är inte viktigt för slutpriset men däremot kan byggåret påverka andra viktiga 

egenskaper som t.ex. läget och årsavgiften (Gavlefors & Roos, 1992, s. 61), samt 

lägenhetens och fastighetens standard (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008, s. 

178). Vår slutprismodell skattar ett högre slutpris desto senare byggår fastigheten har. 

Prisökningen med senare byggår tolkar vi som en följd av andra variabler än själva 

byggåret. Denna tolkning överensstämmer med mäklarnas enkätsvar om att byggåret 

har låg relevans på slutpriset. Hur respondenterna själva tolkade frågan i enkäten har vi 

ingen exakt bedömning om, men att byggåret uppfattas ha låg relevans borde 

överensstämma med vår tolkning. Vi tror nämligen inte någon bostadsrättspekulant bryr 

sig om byggåret enskilt men däremot effekterna det får på andra viktiga faktorer. 

 

Anledningen att närhet till Rådhustorget värderas relativt lågt av fastighetsmäklarna tror 

vi beror på frågeformuleringen i enkäten. Slutprismodellen visar tydligt att ett längre 

avstånd till Rådhustorget kraftigt sänker priset på bostadsrätten. Det här resultatet 

överensstämmer med Sandberg & Johanssons (2001, s. 23) resultat att närhet till 

centrum leder till högre priser i Umeå. Därför kan vi fastställa att ett mer centralt läge 

leder till ett högre slutpris i Umeå. Däremot är vår operationalisering av läge inte ett 

perfekt mått. Stadsdel hade kanske bättre fångat läge som prispåverkande faktor, men 

stadsdel hade krävt en större urvalsram än fem veckor. 

 

Närhet till Umeå universitet rankades högre än närhet till Rådhustorget enligt 

enkätstudien, vilket både är förvånansvärt och motsägs i vår slutprismodell. Med en 

sjätteranking och ett medelvärde på 3,53 uppskattar mäklarna närhet till Umeå 

universitet som mer relevant för slutpriset. Den är även en av de sju signifikanta 

oberoende variablerna i slutprismodellen. För varje kilometer från universitet skattar 

slutprismodellen ett minskat slutpris med 52 224 kr. Sandberg & Johanssons (2001, s. 

23) resultat gav också ett högre pris för närmare avstånd till universitetet. Bristen med 

avståndsvariablerna är att de skattar prisförändring likadant oavsett riktning och att 

prisminskningen är konstant. Det vore rimligare att prisminskningar avtar med längre 

avstånd. Slutprismodellen bör därför användas med viss försiktighet, som 

uppföljningsstudien visade kan skattningens exakthet variera. Däremot tvivlar vi inte på 

tendensen i avståndsfaktorerna, ökat avstånd till universitetet eller centrum sänker 

priset, det stöder både enkätstudien och objektstudien. 
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Avgift till bostadsrättsförening blev högst rankad av enkätstudiens undersökta faktorer. 

Anledningen till detta är enkelt att härleda till Gavlefors & Roos (1992, s. 60) 

resonemang om att avgiften ingår i köparens kostnadskalkyl. Slutprismodellen skattar 

också avgiften som betydelsefull för slutpriset. Två identiska bostadsrätter där den enda 

skillnaden är 1000 kr i månadsavgift, skattar slutprismodellen den med lägre avgift till 

119 250 kr dyrare. Med låg låneränta kan det därför vara fördelaktigt att betala ett högre 

slutpris för en lägre avgift till föreningen. 

 

Bostadsyta i kvadratmeter fick ranking sju i vår enkätstudie, vilket kan förefalla oväntat 

lågt. Både Gavlefors & Roos (1992, s 58) och Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 

(2008, s 178) skriver att lägenhetsstorleken är den näst viktigaste prisfaktorn efter läget. 

Därför kan det tyckas konstigt att respondenterna inte uppfattar bostadsytan viktigare 

för slutpriset. Antal rum som korrelerar med bostadsyta rangordnas på tredje plats i 

enkätstudien. Differensen i enkätstudiens medelvärden på bostadsyta i kvadratmeter och 

antal rum är marginell på endast 0,24. “Köpare värderar ofta antalet rum högre än 

antalet kvadratmeter i en bostadsrätt” (Mäklarsamfundet & Lantmäteriverket, 2008, s. 

178). Tolkningen som vi gör av enkätstudiens resultat på dessa två faktorer, är att antal 

rum är viktigare än själva bostadsytan enligt mäklarna. Men bara variabeln 

kvadratmeter blev signifikant i objektstudien, inte antal rum. Slutprismodellen skattar 

varje extra kvadratmeter bostadsyta till en prisökning på 15 849 kr.  

 

I enkätstudien rankas egen balkong eller uteplats på andra plats. Tyvärr klarar inte vår 

slutprismodell att fånga upp effekten egen balkong eller uteplats har på slutpriset. 

Troligtvis beror det på att alldeles för få observationer i objektstudien saknar tillgång till 

balkong eller uteplats. Däremot är inglasad balkong signifikant i slutprismodellen, 

tolkningen av koefficienten har diskuterats tidigare. Vår kombinerade tolkning av 

enkätstudien och objektstudien är att balkong har påverkan på slutpriset i Umeå. Men vi 

kan inte bevisa det statistiskt i slutprismodellen, den skattar bara att en inglasad balkong 

höjer slutpriset med 87 283 kronor, jämfört med en bostadsrätt utan egen balkong eller 

uteplats. 

 

Skick på kök blev signifikant i slutprismodellen. Ett kök som vi bedömer som i bra 

skick ökar slutpriset med 100 237 kr. Däremot blev inte badrummets skick signifikant, 

vilket är noterbart. Enkätstudien rankade kökets skick och badrummets skick på delad 

femteplats. Vi tolkar detta som att mäklarna anser båda är betydelsefulla för en 

bostadsrätts slutpris. Men i slutprismodellen har bara kökets skick signifikant 

prispåverkan. Anledning till att skick på badrummet inte blir signifikant kan bero på att 

vår bedömning inte fångar det vi avser mäta tillräckligt bra, eller att observationerna var 

för få för att bevisa signifikant påverkan på slutpriset. Vi bör återigen nämna att skicken 

var svåra att kvantifiera, dummyvariabel är inte den tillförlitligaste lösningen. Men 

dummyvariabler är enligt oss den säkraste lösningen, när bedömningen utfördes utifrån 

annonsbilder som publicerades på Hemnet. 

 

Enkätfrågan om våning borde operationaliserats bättre i enkätstudien. Vi var ännu inte 

säkra på hur vi skulle kvantifiera våning i objektstudien när vi delade ut enkäten. Därför 

lämnade vi våning öppet för respondentens tolkning. Vi misstänker att respondenterna 

bara fyllde i mittalternativet därför att frågan om våning var för ospecifik Detta gör att 

respondenternas svar inte bidrar med någon användningsbar information. Medelvärdet 

låg på 3,17 vilket ger svag indikation på att våning har medelhög relevans på slutpriset, 

men besvarar inte varför våning har betydelse på slutpriset.  
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Gavlefors & Roos (1992, s. 65) skriver att bottenvåning ofta pressar priset nedåt med 

undantag för när utomhusmiljön är god. Men denna utgångspunkt provade vi 

bottenvåning som en dummyvariabel. Bottenvåning blev inte signifikant i 

slutprismodellen, vilket skulle kunna bero på att vår urvalspopulation har objekt där 

bottenvåning kan ha både positiv och negativ påverkan. Utemiljön är för svår att 

kvantifiera med hjälp av hemnetannonser även om det vore önskvärt. 

 

Hiss rankades på en förvånansvärd hög fjärdeplats i enkätundersökningen. Detta tror vi 

kan bero på bakomliggande faktorer som att hiss finns i höga byggnader och ses som 

standard i flervåningshus. Respondenterna tolkade kanske frågan som att en bostadsrätt 

med hiss har bättre fastighetsskick eller att en bostadsrätt automatiskt ligger på högre 

våning när den har hiss. Vi tror att somliga bostadsrättsspekulanter inte kan eller vill bo 

i ett hus utan hiss men att andra inte värderar hiss speciellt högt alls. Den här skillnaden 

i värdering av hiss kan sammankopplas till Independent-Private-Value synsättet där 

enskilda individers värdering är oberoende från andras värdering (McAfee & 

McMillian, 1987, s. 705). Slutprismodellen mäter inte enskilda individers värdering och 

därför blir det svårt för slutprismodellen att skatta ett implicit pris för hiss. Ingen 

bostadsrätt i objektstudien som låg över tredje våningen saknade hiss. Däremot 

saknades uppgift om hiss på 14 av 97 observationer. Det här kan ha medfört att hiss inte 

blev signifikant i slutprismodellen. Vi tror däremot inte bortfallet var av betydelse för 

signifikansen eftersom hissvariabeln uteslöts tidigt i slutprismodellens arbetsgång. 

 

Enrumsvariabeln blev ej signifikant i slutprismodellen. Anledningen att vi prövade 

denna var att Sandberg & Johansson (2001, s. 23) skrev att det finns indikationer på en 

separat marknad för mindre bostadsrätter i Umeå. Vi kan inte förkasta detta påstående 

då vi inte undersökt det utförligare än dummyvariabeln som blev osignifikant. Ämnet 

berördes ej i enkätstudien då vi ansåg den vara för specifik och målsättningen med 

enkätstudien var att fastställa generella tendenser. 

 

Skillnaden mellan slutprismodellen och enkätstudiens resultat är svåra att jämföra och 

värdera mot varandra. Enkätstudiens resultat kan blivit lidande av respondenternas 

tolkning av frågeställningarna. Vi ansåg att frågeställningarna behövde vara väldigt 

generella för att jämförelsen mellan objektstudien och enkätstudien skulle vara möjlig. 

Vid en mer specifik frågeställning som exempelvis: Hur mycket påverkas slutpriset när 

bostadsrättens närhet till centrum är inom två kilometers radie? Hur kan vi då objektivt 

jämföra det svaret med slutprismodellen, när en stor andel av observationerna i 

objektstudien ligger i stadsdelar utanför tvåkilometersradien? 

 

Enkätens syfte var inte att mäta fastighetsmäklarna kunskaper och sedan stämma av 

deras svar med slutprismodellen som facit. Vi har avsett att undersöka vilka av 

bostadsrätters faktorer som styr slutpriset i Umeå. Kombinationen av statistisk analys 

och yrkeskårens uppfattning är en utomordentlig metod att fördjupa sig i ämnesområdet. 

Den statistiska analysen har visat brister i tillförlitligheten p.g.a. den korta 

undersökningsperioden. Vilket gör enkätstudien till ett bra komplement att belysa delar 

som slutprismodellen brister i. 

 

Antal budgivare rankades på en niondeplats i enkätstudien med ett medelvärde på 3,32 

men variabeln blev inte signifikant i slutprismodellen. Därför genomförde vi separata 

regressioner på antalet budgivare, vilket enligt vår insamlade empiri som förväntat gav 
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en positiv inverkan på prisökningen. Modellen där prisökningen i procent mellan 

slutpris och begärt pris agerar beroende variabel, skattar att varje extra budgivare ökar 

det priset med 3,34 %. Den här ökningen är signifikant på 1 % signifikansnivå. I 

modellen med kronor ökar varje extra budgivare i genomsnitt priset med 37 139 kr. Det 

här kan tolkas som att fastighetsmäklarna borde sträva efter att locka fler budgivare då 

det har en positiv effekt på slutpriset. Men vi vet inte om det i själva verket är så att 

mäklarna generellt oftast redan sätter ett för lågt begärt pris. Detta ansåg vi var för 

känsligt att fråga om i enkäten och undveks p.g.a. att vi inte ville riskera bortfall av 

respondenter. Ett lågt begärt pris kan locka flera budgivare och därmed är inte 

regressionsresultaten något svar på vad som egentligen ökar slutpriset. Det här 

ämnesområdet tror vi är nästintill omöjligt att undersöka vetenskapligt då marknaden är 

för heterogen och lockpriser är kontroversiellt. Vi har inga praktiska förslag på hur 

framtida studier kan utreda detta närmare, men ämnet är aktuellt och stora 

kunskapsluckor finns. 

 

Bostadsrättsföreningens ekonomi fick ett medelvärde på 3,37 i enkätstudien, vilket 

motsvarar någonstans mellan medelhög till hög relevans på slutpriset. Mäklarna ansåg 

inte att spekulanternas förståelse för bostadsrättföreningens ekonomi var god, utan 60 % 

instämde delvis på påstående E. Enkätens resultat visar att Umeås fastighetsmäklare 

anser sig agera aktivt för att spekulanter ska förstå bostadsrättsföreningens ekonomi. Ur 

ett samhälleligt perspektiv, är detta ett positivt svar. Däremot bör resultatet verifieras 

med spekulanter, då inte mäklarna ensamma kan bedöma hur bra de underlättar 

bostadsrättsspekulanternas förståelse. Framtida studier kan undersöka 

bostadsrättsspekulanters upplevelser av mäklarna, där bostadsrättsföreningen ekonomi 

är ett område som innehar kunskapsluckor. 

 

Slutprismodellen förkastar ett flertal oberoende variabler som enligt tidigare forskning 

och vår egen enkätstudie bedöms vara relevant för slutpriset. Detta faktum försämrar 

modellen men samtidigt visade uppföljningsstudien att slutprismodellen klarar av att 

skatta priser med god precision. Detta beror på att modellen fångar upp andra 

egenskaper prispåverkan i koefficienterna. Även om detta inte är optimalt är 

bostadsrättsmarknaden i realiteten inte perfekt. Gavlefors & Roos (1992, s. 67) fastslår 

att slumpen tveklöst är mycket inflytelserik på prisbildningen. En av 

enkätrespondenterna kommenterade också på fråga G att slumpen och timing spelar in 

på slutpriset. Därigenom är en helt korrekt modell omöjligt att uppnå, men vi har lyckats 

utarbeta en slutprismodell som skattar slutpriset med god precision. 
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8.0 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

8.1 Slutsatser 
Även om media har uppmärksammat bostadsrättsmarknaden är forskning när det 

geografiska området är norra Sverige ytterst begränsat. Därför finns ett intresse av att 

utreda vilka faktorer som är prispåverkande för bostadsrätter även i andra städer än de 

som tidigare studerats. Problemområdet denna uppsats avsett att undersöka är: 

 

Vilka faktorer styr slutpriset på bostadsrätter? 

 

Bostadsrättsmarknaden i Umeå har undersökts under en femveckorsperiod mellan 28 

mars och 2 maj 2014. Bristen på aktuella studier om bostadsrättsmarknaden i norra 

Sverige men även mellanstora städer förstärker behovet av att detta område mer 

ingående ska studeras. Inriktningen som studerats är bostadsrättens inre och 

fastighetsanknutna egenskaper. Därmed har marknadsbaserade, samhälleliga och 

makroekonomiska faktorer ej utgjort studieobjekt för uppsatsen. 

 

Uppsatsens syften har uppnåtts genom att en slutprismodell har utarbetats för att 

identifiera faktorer som styr bostadsrätters slutpris. Modellen har sedan verifierats mot 

försäljningar som skett efter undersökningsperioden. Faktorerna som studerats har sedan 

jämförts med aktiva fastighetsmäklares uppfattning. Information denna uppsats kunnat 

undersöka rör vilka faktorer som påverkar slutpriset men även i vilken utsträckning de 

påverkar. Slutprismodellen är lättanvänd och kan användas av säljare, köpare, mäklare 

eller andra intressenter för att skatta ett slutpris givet bostadsrättens inre och 

fastighetsanknutna egenskaper. 

 

Den utarbetade slutprismodellen har följande utseende: 
 

        ̂                                           

                                         

                                                   

 

 

Slutsatsen är att förutom geografiskt läge, har storleken betydelse. Med storleken syftar 

vi till bostadsrättens bostadsyta och avgiften till bostadsrättsföreningen. Denna slutsats 

stämmer väl överens med tidigare studiers resultat och därmed kan vi konstatera att 

Umeå inte visar på några tydligt särskiljande drag gällande vilka faktorer som styr 

slutpriset på bostadsrätter. 

 

Även fastighetens byggår, huruvida den har inglasad balkong och kökets skick påverkar 

priset enligt slutprismodellen. Men tolkningen av dessa tre faktorer är inte lika givna 

och diskussion om detta har förts i föregående kapitel. Vår slutprismodell kan förklara 

81,8 % av variationen i slutpriset. Anledningen att förklaringsgraden inte är högre tror 

vi beror på att Umeås bostadsrättsmarknad innehar stor variation mellan objekten och de 

geografiska lägena. Den korta undersökningsperioden i kombination med att slumpen är 

påtaglig försämrar också slutprismodellens potentiella förklaringsgrad och precision. 
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Valideringen genom uppföljningsstudien visade att slutprismodellen klarar av att skatta 

uppföljningsobjekten med en felmarginal på  5 % av priset på 10 av 16 objekten. Den 

klarade av ytterligare två stycken observationer med  15 % felmarginal. De fyra övriga 

objekten som vår model predikterade med stor felmarginal hade egenskaper som 

slutprismodellen inte klarar ta hänsyn till. Vi har identifierat bristerna till att modellen 

inte klarar av att skatta lika precist på objekt som är relativt små eller stora sett till 

övriga undersökningsperioden. Detta beror på att rampopulationen innehöll få objekt 

med dessa karaktärsdrag. Det är svårt att uttala sig om dessa egenskaper generellt är 

ovanliga i Umeå eller om det är slumpen som påverkat att urvalet var bristfälligt på 

dessa punkter. Vi tror dock att antalet enrumslägenheter till salu var relativt lågt under 

undersökningsperioden. Gamla studenter som säljer och nya studenter som köper 

mindre lägenheter borde vara större vid terminsstarter. I övrigt anser vi oss lyckats 

fånga ett bra urval av undersökningsperiod som är representativt för Umeås 

bostadsrättsmarknad generellt. Men eftersom individer köper och säljer bostäder när 

helst de passar dem själva blir slumpens inverkan oavsett undersökningsperiod påtaglig. 

 

Enkätstudien visade att alla 14 undersökta faktorer enligt fastighetsmäklarna anses ha 

relevans för slutpriset. Något som enkätstudien signalerar är att det vore önskvärt att 

slutprismodellen även inkluderar de tre faktorerna: tillgång till egen balkong/uteplats, 

hiss och badrummets skick. Vi har utifrån enkätfrågorna också kunnat konstatera att 

fastighetsmäklarna anser spekulanter och budgivare har bristande förståelse för 

bostadsrättsföreningens ekonomi, men att fastighetsmäklarna anser sig agera aktivt för 

att förbättra spekulanternas förståelse. 

 

8.1 Studiens bidrag och begränsningar 
 

Vårt resultat bekräftar precis som tidigare studier visat att läget, bostadsstorleken och 

avgiften har störst påverkan på slutpriset. Det här har vi i denna studie verifierat också 

är giltigt för Umeå i dagsläget. Den här slutsatsen hade kunnat konstateras utan en 

utförlig uppsats, men vi har även undersökt ett flertal andra faktorer och vilken relevans 

de har på slutpriset. Avsaknaden av en liknande aktuell studie i Umeå gör att uppsatsen 

kan bidra till att minska individuella kunskapsluckor som råder kring prisbildningen på 

bostadsrättsmarknaden. 

 

Denna studie har studerat hela bostadsrättsmarknaden i Umeå under 

undersökningsperioden och kan därför vara läsvärd och användbar både ur ett 

företagsperspektiv och ett konsumentperspektiv. Vi har utarbetat en lättanvänd och 

lättolkad modell för att skatta slutpriset på en bostadsrätt i Umeå. Med hjälp av bara en 

bostadsrättsannons med tillgänglig information, en karta att mäta avstånd och 

grundläggande matematiska kunskaper, kan en intressent med vår slutprismodells 

koefficienter skatta ett slutpris på en bostadsrätt i Umeå. 

 

Förhoppningen är att denna modell ska fungera som riktmärke för slutpriset även en 

viss tid framöver. Även om slutpriserna fortsätter stiga borde de implicita priserna öka 

proportionellt och därmed blir studiens resultat även giltigt i framtiden. Men modellens 

skattningar av slutpriset i kronor kommer ej vara korrekt när marknadsbaserade, 

samhälleliga och makroekonomiska faktorer förändras i framtiden. 
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8.2 Ytterligare förslag till fortsatta studier i ämnet 
 

Vi har genomgående i uppsatsen givit förslag på områden vi berört som är i behov av 

utförligare studier. Det finns ytterligare några förslag som vi anser kan denna studie kan 

bygga vidare på. IKEA planerar att öppna köpcenter strax söder om Umeå under våren 

2016 (Ikano Fastigheter, 2014). Hur IKEAs etablering kommer påverka 

bostadsmarknaden i Umeå, är något framtida studier kan undersöka närmare. IKEA kan 

mycket väl bli en ny stark knytpunkt i Umeå och öka bostadspriserna söder om älven. 

Därför kan en framtida studie när IKEA är etablerat bli mycket intressant att sätta i 

perspektiv till våra resultat. 

 

Vår studie visade tydligt att antalet budgivare som förväntat gav en positiv påverkan på 

priset. Framtida forskning skulle kunna undersöka närmare vilka metoder 

fastighetsmäklarna arbetar med för att locka fler deltagare till visning och budgivning.  

 

Bokföringsnämnden (2014) har den 28 april ändrat och förtydligat att progressiva 

avskrivningar på byggnader i mindre ekonomiska föreningar inte är en lämplig 

avskrivningsmetod, tillämpningen blir att om en progressiv avskrivningsmetod tidigare 

använts ska avskrivningsplanen omprövas. Effekten av att progressiva avskrivningar 

inte längre anses tillåtna, gör att de föreningar som nu använder progressiv avskrivning 

måste byta metod och därmed redovisa högre kostnader i årsredovisningen. Avgiften till 

bostadsrättsföreningen kan därmed behöva höjas, vilket främst drabbar nybyggda hus 

som är de vanligaste som tillämpar progressiv avskrivning (Fastighetsägarna, 2014). 

 

Konsekvensen av Bokföringsnämndens förtydligande kommer sannolikt påverka 

bostadsrättpriserna. Utifrån vår studies resultat att avgiften och bostadsrättsföreningens 

ekonomi har hög påverkan på slutpriset, kan framtida studier undersöka konsekvenserna 

av detta förbud mot progressiva avskrivningar. Kommer den upplevda kunskapsbristen 

hos spekulanter få konsekvenser genom för köparna får oförväntade avgiftshöjningar? 

Kommer en eventuellt omfattande förändring i avgifter starkt påverka priserna på 

Umeås bostadsrättsmarknad? 
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9.0 SANNINGSKRITERIER 
Vi har genomgående i uppsatsen diskuterat kritik och reflektioner om våra metodval. Vi 

vill i detta avrundande kapitel återknyta till de viktigaste synpunkterna men även 

reflektioner som vi ännu inte har diskuterat. 

 

9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kategoriseras i Bryman (2011, s. 160-161) till stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet. Stabiliteten diskuteras för att överväga huruvida mått är 

stabilt över tid (Bryman 2011, s. 160). Detta har vi tidigare diskuterat är ett problem 

med vår slutprismodell, därför skattningar av slutpriset i kronor ej kommer vara korrekt 

när priserna förändras i framtiden. Men även om slutpriserna fortsätter stiga borde de 

implicita priserna öka proportionellt åtminstone inom en närliggande framtid, därmed 

blir studiens resultat gällande vilka faktorer som är relevanta även giltiga i framtiden. 

Det största orosmolnet mot detta är Bokföringsnämndens (2014)  förtydligande av 

förbud mot progressiva avskrivningar. Fördelen med den undersökningsperioden vi har 

valt är att den förmodligen inte vägt in denna avskrivningsförändring. Det gör att även 

om vår studies resultat inte kommer vara stabilt i framtiden, kan det användas som 

referenspunkt om någon framtida studie undersöker förändringen av 

bostadsrättsmarknaden på grund av Bokföringsnämndens beslut. 

 

Internreliabilitet handlar om huruvida forskarens indikatorer är pålitliga (Bryman 2011, 

s. 160). Största bekymret utifrån vår studie är gällande hur väl fungerande vår enkät är 

för att jämföras mot slutprismodellen. Vårt intryck av fastighetsmäklarna utifrån 

besöken vi genomfört under uppsatsperioden, är att de upplever sin tid för annat än sina 

arbetsuppgifter som begränsad. Trots allt fick vi en svarsfrekvens på 80 % i 

enkätstudien vilket är bra. Men det var bara en respondent tagit sig tid att kommentera 

på fråga G. Därmed förstärks vår misstanke om att enkäten prioriterades lågt av 

respondenterna. Enkäten formulerades så att den skulle få en hög svarsfrekvens, då den 

bara innehöll 19 kryssfrågor. En mer utförlig enkät hade förmodligen resulterat i lägre 

svarsfrekvens. Då vår definierade mäklarpopulation bara består av 55 individer blir 

varje bortfallen respondent skadligt för enkätresultatets reliabilitet. Vi tror att vi utifrån 

förutsättningarna använde det bästa möjliga upplägget med längden och formen på 

enkäten. 

 

Interbedömarreliabiliteten avser hur väl subjektiva bedömningar kan påverka 

kategorisering eller observationer av tillgänglig data (Bryman, 2011, s. 160). Problem 

utifrån vår studie kan vara att vi inte väljer de bästa sätten att operationalisera de 

prispåverkande faktorerna eller att vi inte bedömer bostadsrättsannonserna tillräckligt 

objektivt. Vi har tidigare diskuterat problem med att vi kanske inte alltid genomfört den 

bästa kvantitativa lösningen för några av de oberoende variablerna. Dessutom kanske 

vår bedömning av kök eller badrum inte stämmer överens med hur andra skulle värdera 

dem. Vi har upplevt det som svårt att alltid objektivt genomföra bedömningar eller 

vägval och därför innehåller givetvis denna uppsats vissa inslag av våra egna subjektiva 

bidrag.  
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9.2 Validitet  
Validitet är ett begrepp som syftar till hur mätinstrument som används mäter det vi 

avser att mäta (Bryman, 2011, s. 162). Validiteten har utvärderats med hjälp av 

uppföljningsstudien och där visade valideringen att slutprismodellen kunde uppnå en 

god felmarginal på de flesta av de nya objekten. I enkätstudien tror vi i efterhand att det 

vore bättre om frågeställningarna bearbetats mer för att säkerställa frågornas validitet. 

En lösning hade kunnat vara att utföra en större pilotstudie. Men vi ville inte utföra en 

pilotstudie på mäklarna i Umeå, då dessa både är urvalet och populationen vi avsåg att 

undersöka i enkätstudien. 

 

Enkätstudien fick en hög svarfrekvens på cirka 80 %. Vår enkät fick fler respondenter 

än Mäklarsamfundet egna enkät som bara fick svar av 28 mäklare från hela 

Västerbotten (Mäklarsamfundet 2014c, s. 2). Tyvärr tror vi ett flertal av våra 

respondenter inte såg något större värde i att besvara vår enkät, men vi tror oss ändå 

lyckats fånga det vi avsåg med enkäten. Slutprismodellen saknar utifrån enkätstudiens 

resultat flera relevanta variabler. Anledningen till detta har vi härlett till Umeås 

begränsade bostadsomsättning och den korta tidsavgränsningen. 

 

Det låga bortfallet från objektstudien stärker slutprismodellen validitet. Skevhet kan ha 

uppstått på grund av att det var ett företag som inte deltog i enkätstudien samt att dessa 

också hade bortfall på slutpriset på sju stycken objekt. Vi vet inte hur bortfallen kan ha 

förändrat resultaten, men vi anser bortfallen var tillfredställande låga för att inte skada 

validiteten påtagligt. 

 

9.3 Generalisering och replikation 
Vanligtvis i kvantitativa studier är det viktigt att resultatet har som mål att kunna 

generaliseras till andra kontexter (Bryman, 2011, s. 168). Den här studiens resultat visar 

att andra studier resultat tydligt också finns i kontexten med Umeå. Vidare tror vi därför 

även att resultatet i Umeå förmodligen är giltigt på de flesta andra 

bostadsrättsmarknader runt om i Sverige. Denna studie har därmed förstärkt argumenten 

om vilka faktorer som påverkar slutpriset, men vi gör inga anspråk på att uttala oss i 

vilken utsträckning andra städers bostadsrättpriser påverkas av faktorerna. 

 

Notera att studiens resultat är påverkat av undersökningsperioden mellan 28 mars och 2 

maj, vilket per automatik inte behöver vara representativt för bostadsrätter varken 

historiskt sätt eller i framtiden. Då komplett statistik saknas kan vi inte heller stämma av 

undersökningsperioden mot något för att se om det är representativt. Även om det fanns 

en komplett statistik så är det svårt att bestämma vilka variabler som ska användas för 

att undersöka om vår tidsmässiga urvalsram verkligen är representativ.  

 

Replikerbarheten i tvärsnittsundersökningar är beroende av i vilken utsträckning vi 

beskriver arbetsgången och hur vi utformat måtten (Bryman, 2011, s. 66). Är inte 

replikation möjligt så skadas resultatets validitet (Bryman 2011, s. 169). Vi anser oss 

väldigt utförligt har redogjort för samtliga av studiens steg och alla vägval har 

kontinuerligt beskrivits. Därför är möjligheten till replikation av denna studie väldigt 

god.  
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Bilagor: 
 

Bilaga 1: Modellvalsmetoder 
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Bilaga 2: Output från Minitab för slutprismodellen 
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Bilaga 3: Enkätsvar fråga C1-C14 
 

Hur viktigt anser du följande faktor har för en bostadsrätts slutpris i Umeå? 

Svarsalternativen på frågorna C1-C14 var följande: 

1: Ingen relevans 

2: Låg relevans 

3: Medelhög relevans 

4: Hög relevans 

5: Helt avgörande relevans 
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Bilaga 4: Enkätsvar fråga D, E & F 
 

Svarsalternativen på fråga D, E & F var följande: 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer i låg grad 

3. Instämmer delvis 

4. Instämmer i hög grad 

5. Instämmer helt 
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Bilaga 5: Enkäten 

Enkätundersökning av fastighetsmäklares 
uppfattning om bostadsrätters prispåverkande 
faktorer 
Vi heter Jegor Golovlev och Pontus Holmlund och skriver en 

kandidatuppsats i företagsekonomi vid Umeå universitet. Under april 

månad har vi samlat in data via Hemnet över bostadsrättsannonser i Umeå. 

Syftet med uppsatsen är att skatta en modell på bostadsrätters slutpris 

utifrån tillgängliga prispåverkande faktorer samt försöka fastställa vilka 

faktorer som har störst påverkan på slutpriset.  

 

För att komplettera analysen behöver vi även få in aktiva 

fastighetsmäklares uppfattning och uppskattning av vad som påverkar 

slutpriset. Vi behöver därför din hjälp att besvara denna enkät. 

 

Enkäten har 19 stycken kryssfrågor och uppskattas endast ta cirka 5 

minuter. Fyll i enkäten individuellt när du får tid över och lägg i 

svarskuvertet. Vi hämtar enkäterna på ert kontor den 12/5.  Vi kommer inte 

jämföra svaren mellan mäklare och byråer och ni är givetvis anonyma. 

Enkäten riktar sig bara till dig som är registrerad fastighetsmäklare. 

 

Även om frågorna riktar sig främst till de som mäklar bostadsrätter önskar 

vi svar av alla registrerade mäklare i Umeå. 

 

Fråga A och B är till för att vi ska kunna bekräfta att respondenterna är 

representativa för populationen av registrerade mäklare i Umeå. 

Svarsformulären från alla mäklarbyråer kommer att blandas för att 

försäkra din anonymitet. 
 

 
A. Är du man eller kvinna? 

 

Man Kvinna 

  

 

 
B. Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 

 

Mindre än 5 år 5 år eller mer 

  

 

Fortsättning nästa sida  
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Frågorna C1-C14 vill vi att du ska bedöma våra utvalda prispåverkande faktorers relevans på 

slutpriset. Ringa in eller kryssa i ett alternativ som du uppskattar stämmer bäst överens på 

varje faktor. Notera att egenskapernas relevans för slutpriset ska bedömas utifrån bostadsrätter 

i Umeå. Endast följande 14 faktorer ska värderas: 

 
C. Hur viktigt anser du följande faktor har för en bostadsrätts slutpris i Umeå? 

 
1. Ingen 
relevans 

2. Låg 
relevans 

3. Medelhög 
relevans 

4. Hög 
relevans 

5. Helt 
avgörande 
relevans 

      

1. Avgift till bostadsrättsförening      

 
 
2. Bostadsyta i kvadratmeter      

 
 
3. Antal rum      

 
 
4. Våningsplan      

 
 
5. Egen balkong eller uteplats      

 
 
6. Inglasad balkong      

 
 
7. Hiss      

 

8. Närhet till Rådhustorget      

 
 
9. Närhet till Umeå universitet      

 
 
10. Kökets skick      

 
 
11. Badrummets skick      

 
 
12. Byggår      

 
 
13. Antal budgivare  
(personer, ej antal bud)      

 
 
14. Bostadsrättsföreningens 
ekonomi      
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Fråga D, E och F är påståenden. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens för dig. 

 

 
D. Jag mäklar bara bostadsrätter 

 
1. Instämmer 

inte alls 
2. Instämmer 

i låg grad 
3. Instämmer 

delvis 
4. Instämmer 

i hög grad 
5. Instämmer 

helt 
      

      

 

 

 

 
E. Jag anser spekulanter och köpare har god förståelse för bostadsrättsföreningens ekonomi 

 
1. Instämmer 

inte alls 
2. Instämmer 

i låg grad 
3. Instämmer 

delvis 
4. Instämmer 

i hög grad 
5. Instämmer 

helt 
      

      

 

 

 

F. Jag agerar aktivt för att spekulanter och köpare ska förstå bostadsrättsföreningens ekonomi 

 
1. Instämmer 

inte alls 
2. Instämmer 

i låg grad 
3. Instämmer 

delvis 
4. Instämmer 

i hög grad 
5. Instämmer 

helt 
      

      

 

 

 
G. Är det något du önskar tillägga eller kommentera om frågeställningarna? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!   

Den färdiga uppsatsen kommer e-postas till samtliga deltagande kontor. 


