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Abstract 
 

Over the past few years a lot of new construction has taken place in Haninge Municipality in 

Stockholm County, partly in areas with housing from the so called million programme but 

also in new places. This bachelor thesis examines the price difference between tenant owned 

apartments on the succession market and on the new production market. The study has been 

delimited to apartments containing only two or three rooms in the Haninge Municipality and 

includes the areas Handen, Brandbergen, Vega, Vendelsö, Jordbro, Västerhaninge and 

Tungelsta. These areas were selected due to their large proportion of tenant owned 

apartments. The analysis showed that the price of a newly produced apartment are always 

higher than an apartment on the succession market for the time period of 2011-2018. An 

interesting result was that the price difference between the two markets has declined lately. To 

further explain the reason behind the pricing, different factors that has an impact on the 

selling price has been examined by utilising a simplified multiple regression analysis. A total 

of 3505 observations were made with a focus on the factors monthly fee, living space and 

location. The result indicated that Vendelsö is the most expensive area to live in compared to 

other areas in Haninge and that a shorter distance to the center of the Municipality does not 

always implicate a higher transaction price. 
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Sammanfattning  

                                                                                                                                                      

Under de senaste åren har Haninge kommun i Stockholms län valt att utveckla sitt 

bostadsbestånd genom att dels bygga i så kallade miljonprogramsområden och i nya delar av 

kommunen. Detta kandidatexamensarbete undersöker prisskillnaden mellan 

bostadsrättslägenheter på successionsmarknaden respektive nyproduktionsmarknaden. 

Studien har avgränsats till två- och trerumslägenheter i Haninge kommun och inkluderar 

områdena Handen, Brandbergen, Vega, Vendelsö, Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta. 

Dessa områden valdes ut eftersom att de består av en stor andel bostadsrätter. Analysen har 

visat att försäljningspriserna på nyproduktionsmarknaden alltid varit högre än 

försäljningspriserna på successionsmarknaden under tidsintervallet 2011-2018. Ett intressant 

resultat var att prisskillnaden mellan de två marknaderna minskat under den senaste tiden. För 

att förklara orsaken bakom priserna undersöktes olika faktorers inverkan på försäljningspriset 

med hjälp av en förenklad multipel regressionsanalys. Totalt gjordes 3505 observationer med 

fokus på faktorerna månadsavgift, boytan samt läge. Resultatet indikerar på att Vendelsö är 

det dyraste området att bo på jämfört med andra områden i Haninge kommun och att närmare 

avstånd till Haninges centrum inte alltid innebär ett högre transaktionspris.  
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1. Inledning 

 
Detta inledande kapitel förklarar först och främst bakgrunden till det undersökta fältet. 

Därefter presenteras problemformulering, definitioner, syfte och frågeställning, 

avgränsningar och disposition. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 

Efterfrågan på bostäder har ökat markant under de senaste åren vilket har medfört att det på 

kort tid gjorts stora satsningar på nybyggnation inom Stockholms län. Enligt Boverkets 

prognos över behovet av nya bostäder har den stigande efterfrågan berott på att 

befolkningsmängden i Stockholm ökat i snabbare takt än antalet befintliga bostäder 

(Boverket, 2016). I och med att Stockholm expanderar är det intressant att undersöka hur 

priserna på bostadsrättslägenheter på nyproduktionsmarknaden och successionsmarknaden 

skiljer sig i denna tillväxtfas. 

 

Allt fler kommuner inom Stockholms län väljer att bygga mer, Haninge kommun lovar att bli 

en attraktiv regional kärna genom att uppnå sitt mål som är att gå från 18 000 till 30 000 

invånare i Handen och Vega innan 2030 samt till 60 000 invånare innan 2050. Detta 

utmanande mål är vad som gör Haninge kommun intressant att undersöka. I denna attraktiva 

kommun finns både tätort och glesbygd, där bebyggelsen visar charmfulla kontraster, 

gammalt blandat med ny bebyggelse (Haninge kommun, 2018). 

 

I denna uppsats kommer prisdifferensen för bostadsrättslägenheter inom Haninge kommun att 

undersökas. Genom att jämföra bostadsrättstransaktioner på nyproduktionsmarknaden och 

successionsmarknaden kan prisskillnader kartläggas mellan de två marknaderna under en 

tidsperiod på cirka sju år. Analysen inkluderar områden i Haninge kommun som omfattar en 

stor andel bostadsrätter. De områden som valdes ut var Handen, Brandbergen, Vega, 

Vendelsö, Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta.   

 

Det första steget i arbetet klargör vilka faktorer som ligger till grund för prissättning av 

bostadsrättslägenheter. Syftet med detta är att ge läsaren en bättre förståelse av vilka faktorer 

som kan orsaka prisskillnader för bostadsrättslägenheter på nyproduktionsmarknaden och 

successionsmarknaden. Data om transaktioner har samlats in från år 2011 fram till mitten av 

2018. Med hjälp av en förenklad regressionsanalys kan samband mellan olika faktorer 

undersökas för att klargöra hur försäljningspriset påverkas. Med grafer som plottas i Excel 

kan prisvariationer på nyproduktionsmarknaden respektive successionsmarknaden studeras 

vidare. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna rapport är att kartlägga prisskillnader under tidsperioden 2011-2018 för 

bostadsrättslägenheter som sålts på successionsmarknaden respektive 

nyproduktionsmarknaden i Haninge kommun. Syftet är även att utreda vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar prissättningen av bostadsrättslägenheterna och därmed klargöra varför 

prisskillnaden ser ut som den gör.   

 

Uppsatsen har för avsikt är att besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur har priserna sett ut på bostadsrättslägenheter över tid på successionsmarknaden 

och nyproduktionsmarknaden i Haninge kommun? 

 

 Vilka faktorer påverkar prissättningen på successionsmarknaden och 

nyproduktionsmarknaden i Haninge kommun? 

 

1.3 Avgränsning 
 

Som avgränsning kommer arbetet att endast fokusera på bostadsrättslägenheter. Vidare 

kommer enbart försäljningar som skett inom Haninge kommun att undersökas. Rapporten 

behandlar områdena Handen, Brandbergen, Vega, Vendelsö, Jordbro, Västerhaninge samt 

Tungelsta (se figur 1 nedan). Datainsamlingen behandlar försäljningar av lägenheter som skett 

från januari 2011 fram till maj 2018. Utöver detta kommer avgränsning att ske utifrån antal 

rum, den vanligaste förekommande lägenhetstypen i kommunen är två- och trerumslägenheter 

och därför kommer analysen endast att innefatta dessa två lägenhetstyper (Statistiska 

centralbyrån, 2017). 

 

De faktorer som kommer att undersökas i regressionsanalysen utöver lägesfaktorn är 

försäljningsår, månadsavgift och boarea. Dessutom kommer en faktor vara marknadsformen, 

det vill säga om bostadsrättslägenheten sålts som nyproduktion eller om den sålts på 

successionsmarknaden. Innebörden av nyproduktion har tolkats som att bostadsrätten köpts 

direkt från en byggherre men det kan finnas flera andra tolkningar av nyproduktion. Därför 

finns en begränsning i arbetet då nyproduktion i denna uppsats endast innebär att bostaden 

sålts av en byggherre.  

 



3 

 

      

Figur 1. En karta över 7 utvalda områden i Haninge kommun (Google Maps, 2018). 

 

1.4 Disposition  
 

Det andra kapitlet tar upp bakgrundsinformation om Haninge kommun med bland annat 

information om ortens prisutveckling och en introduktion av utvalda bostadsrättsområden. 

Kapitel tre lyfter först upp studier och litterär fakta om olika faktorer som påverkar 

prisbildningen av bostäder ur ett allmänt perspektiv för att senare gå in mer på vilka faktorer 

som ligger till grund för prissättning av den enskilda bostadsrätten. Kapitlet därpå beskriver 

den empiriska modellen och den teori som varit nödvändig för att utföra regressionsanalysen. 

Vidare redovisas hypotesformulering, datainsamlingsmetod och utförande av 

regressionsanalysen i kapitel fem. Kapitlet sex presenterar själva resultatet av 

regressionsanalysen i form av tabeller, grafer och förklarande text. Kapitel sju ägnas åt en 

helhetsdiskussion och avslutningsvis kommer slutsatser att dras i det sista kapitlet 

tillsammans med rekommendationer och förslag till vidare studier.   

 

1.5 Definitioner  

 

1.5.1 Nyproduktion 

 

En nyproducerad bostad köps direkt av byggherren, köparen kan erbjudas att göra tillval till 

sin nya lägenhet, då görs ett avtal med bostadsproducenten. Denna förmån fås inte när man 

köper en bostad på successionsmarknaden eftersom köparen då inte är den första ägaren av 

bostaden (Hemnet, 2016). 

 

Vid köp av en nyproducerad bostad förekommer det andra avtal än vad som görs vid köp av 

en begagnad bostad. Den som ska bli den första ägaren till bostadsrätten får teckna 

förhandsavtal enligt 5 kap 1§ i BRL, det skrivs på innan bostadsrätten färdigbyggs och är 
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bindande. Därutöver tecknas ett upplåtelseavtal enligt 4 kap 6§ BRL. Vid övergång av 

bostadsrätt tecknas ett överlåtelseavtal enligt 6 kap 4§ BRL.  

 

1.5.2 Successionsmarknad 

  

Successionsmarknaden innebär den bostadsmarknad där bostäderna är begagnade och inte 

säljs för första gången. Eftersom att bostaden inte säljs för allra första gången tecknas ett 

överlåtelseavtal för varje gång bostaden säljs vidare (Örebromäklare, 2018). 
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2. Haninge kommun

 
Detta kapitel har för avsikt att undersöka Haninge kommun i ett översiktligt perspektiv. 

Utgångspunkterna är bostadsbeståndet, bostadsrättsområden och Haninges prisutveckling. 

 
 

Haninge är en skärgårdskommun samt förort med 81 000 invånare som ligger strax söder om 

Stockholm med angränsning till Huddinge i Norr, Tyresö i öster och Nynäshamn i söder samt 

Botkyrka i väster (Haninge kommun, 2018). Kommunen är rik på service och goda 

kommunikationsmöjligheter, man tar sig till Haninge centrum med pendeltåg och går av i 

Handen. Ett annat alternativ att åka till Haninge är med buss.  

 

2.1 Bostadsbeståndet i Haninge kommun 
 

I Haninge kommun finns det cirka 36 000 bostäder och utav dem är 30 procent bostadsrätter i 

flerbostadshus. Vidare är lägenhetsstorleken vanligtvis mellan 61-80 kvadratmeter (Haninge 

kommun, 2017). För andelen lägenhetstyp utgör tvårums-och trerumslägenheter en majoritet 

(Statistiska centralbyrån, 2017). 

 

Byggandet behöver anpassas till den långsiktiga efterfrågan enligt RUFS (Regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen). För Haninge kommun innebär det att det behöver 

byggas 600 nya bostäder varje år. Ett sätt att avgöra lönsamheten att bygga är med hjälp av 

Tobins Q, det är marknadspriset för bostadsrätter dividerat med byggkostnaden. Om Tobins Q 

är över 1 är det lönsamt att bygga, om det understiger 1 gör byggherren en förlust i 

investeringen. I Haninge är måttet över 1 för Handen, Vega, Vendelsö, Brandbergen, 

Västerhaninge och norra Tungelsta, men lägre i Jordbro och i södra Tungelsta. Jämfört med 

2009 har denna lönsamhet stigit kraftigt, då det tidigare varit olönsamt eller knappt lönsamt 

att bygga i hela kommunen (Haninge kommun, 2016).  

 

2.2 Kommundelar omfattande en stor andel flerbostadshus 

 

Handen är en centralort i Haninge kommun, där ligger även Haninge centrum. 

Inomhuscentrumet innehåller diverse olika butiker och restauranger. Orten domineras av 

flerfamiljshus som är byggda på 50- och 60-talet.  

 

Endast två kilometer öster om Haninge centrum befinner sig Brandbergen, ett område med 

flerbostadshus som byggdes på 50-och 70 talet. Flerbostadshusen har blandade 

upplåtelseformer, det finns dessutom en rad småhus runt omkring de centrala delarna i orten. 

Området har ett eget centrum som erbjuder både kommersiell och offentlig service. I södra 

delen av Brandbergen breder ett grönområde ut sig med motionsspår och kopplingar till 

Tyresta nationalpark. Mitt i Brandbergen ligger ett offentligt bad (Haninge kommun, 2015). 
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Längre söderut, tre kilometer från Handen ligger kommunens äldsta område, södra Jordbro. 

Området har främst flerfamiljshus som byggdes på 50- och 60-talet. Norra Jordbro består 

endast av småhus byggda mellan 60-talet och 80-talet. Bostäder som uppfördes vid mitten av 

60-talet i centrala Jordbro tillhör den generation av bostäder som uppfördes under det så 

kallade miljonprogrammet (Haninge kommun, 2006). Ungefär 70 procent av det totala 

bostadsbeståndet i Jordbro utgörs av hyresrätter (Haninge kommun, 2018).  

 

Kommundelen delades upp i två skilda områden, i och med dom olika upplåtelseformerna, 

med flerfamiljshus i centrala delarna och småhus i norra delen. De socioekonomiska 

skillnaderna är tydliga mellan invånare i centrala och norra Jordbro, centrala Jordbro är 

präglat av variabler liknande så kallade utsatta områden, områden med ett högre antal 

arbetslösa, socialbidragstagande, låg sysselsättningsgrad och låg utbildningsnivå (Haninge 

kommun, 2006).  

 

Jordbro station är en pendeltågsstation och är stationen precis efter Handen, stationen därpå är 

Västerhaninge (SL, 2017). Västerhaninge och Tungelsta befinner sig i tätortens sydvästra del. 

Tungelsta är känt för trädgårdsodling och i den centrala delen av orten står en stor mängd 

flerbostadshus som uppfördes under 50-talet. Det finns ett nyare flerbostadshusområde i 

Tungelsta, Rosengården, där hus har byggts senare under 80-talet.  

 

Vendelsö är ett familjeområde som är beläget i kommunens norra del, området har ett flertal 

flerbostadshus som har byggts under 60- och 70-talet. Men äldsta husen är från 50-talet. 

Området gränsar till Tyresö, i närheten av denna gräns består en stor del av bebyggelsen av 

fritidshus. Kommundelen har stora områden av villabebyggelse och sommarstugeområden där 

människor bosätter sig permanent i den lantliga miljön. Området omfattas även av ett flertal 

flerfamiljshus som präglar flera delar av området, främst i Vendelsömalm. Stora delar av 

Vendelsö består även av varierande typer av naturmark, ängs- och hagmarker, våtmarker, 

parkmark, strandnära natur och skogsmarker (Haninge kommun, 2008). 

 

Kommunen planerar att skapa en helt ny stadsdel i norra delen av Haninge kommun. Denna 

nya stadsdel heter Vega och när utbyggnaden är klar förväntas det existera bostäder för 

ungefär tio tusen invånare. Läget erbjuder närhet till Stockholms stad i kombination med 

naturreservat, skolor och service.  Denna kommundel kommer också få en egen 

pendeltågsstation vid namn Vega och från Stockholms stad kommer det ta cirka 20 minuter 

att nå dit (Haninge kommun, 2018). 

 

2.3 Prisutvecklingen i Haninge kommun 
 

Nedan presenteras två grafer som visar hur kvadratmeterpriserna har sett ut i Haninge 

kommun över tid. Figur 2 visar ett längre tidsintervall medan figur 3 visar hur utvecklingen 

sett ut under det senaste året. 
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Figur 2. Priser på bostadsmarknaden i Haninge kommun över tid (Svensk Mäklarstatistik, 2018). 

 

I grafen ovan visas hur prisutvecklingen sett ut i kommunen mellan 2011 och 2017. Det första 

året har priset varit som lägst inom intervallet medan 2017 varit året då priset på bostäder 

varit som högst. Detta kan bero på diverse olika faktorer såsom efterfrågan, utbud, 

konjunkturläget i landet med mera (se avsnitt 3.1 i nästa kapitel). 

 

 
Figur 3. Priser på bostäder i Haninge kommun under det senaste året (Svensk Mäklarstatistik, 2018).  

 

Figuren ovan visar prisutvecklingen i Haninge kommun under de senaste 12 månaderna. 

kvadratmeterpriset ligger i snitt på 28 618 kronor i april 2018 vilket är en tydlig skillnad från 

maj 2017 då priset låg på 33 893 kronor per kvadratmeter. Från 2017 har priset alltså haft en 

tydlig nedgång fram till april 2018.  
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3. Litteratur och teori 
 

Detta kapitel förklaras den svenska bostadsmarknaden i ett generellt perspektivet. I nästa del 

kommer prisättningsfaktorer för enskilda bostadsrätter att redogöras. Målet är att läsaren 

ska få en översiktlig syn över vilka faktorer som påverkar priset på en bostadsrätt.   

 

 

3.1 Den svenska bostadsmarknaden 
 

3.1.1 Konjunktur  

 

Bostadspriserna påverkas av konjunkturläget, vid högkonjuktur kan allt fler investera i 

bostäder och detta medför i sin tur att bostadspriserna ökar. Även låga räntor i kombination 

med förmånliga lånevillkor har medfört att bostadspriserna fortsatt ökat i Sverige 

(Bostadsmarknaden i Norden, 2014). 

 

Efter finanskrisen 2008 i Sverige har konjunkturen varit låg under flera års tid fram till 2015 

då den svenska ekonomin var påväg in mot en högkonjunktur (Konj, 2015). År 2016 rådde det 

högkonjunktur i Sverige och med denna förstärkning i ekonomin investerade allt fler svenskar 

i bostadsmarknaden (Konj, 2016). År 2017 ökade bostadsinvesteringarna snabbt och låg på en 

jämförelsevis hög nivå. Konjunkturen 2018 fortsätter att förstärkas och trots denna 

förstärkning har bostadspriserna efter en lång tid med uppgång avmattats (Konj, 2018). 

 

3.1.2 Amorteringskrav 2018  

 

Amorteringskrav har tidigare visat sig ha en effekt genom att hushåll köper billigare bostäder, 

lånar mindre och använder en större kontantinsats. Finansinspektionen införde juni 2016 ett 

amorteringskrav (Finansinspektionen, 2017). Sammantaget lånade svenska hushåll nio 

procent mindre och köpte bostäder som var tre procent billigare som en följd av 

amorteringskravet.  

 

På samma sätt beslutade Finansinspektionen återigen att införa ett nytt amorteringskrav som 

infördes den 1 mars 2018. Det nya amorteringskravet innebär att alla som tar ett nytt bolån 

som ligger på 4,5 gånger högre den årliga bruttoinkomsten måste amortera ytterligare 1 

procent per år.  

 

Orsaken bakom det nyinförda amorteringskravet är den ökade skuldsättningen hos hushållen 

och detta anser flera bedömare vara en sårbarhet för den svenska ekonomin. Därför skärptes 

det redan existerande amorteringskravet och nya bolånetagare kan inte längre ta för stora lån i 

förhållande till sina inkomster (Hemnet, 2018). 
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3.1.3 Efterfrågan och utbud på bostäder  
 

Efterfrågan och behov av bostäder styrs av många olika faktorer, bland annat är befolkningens 

storlek och antalet hushåll i olika hushållstyper viktiga faktorer. Efterfrågan syns i priserna för 

bostadsrätter. Men inte alla som behöver en bostad har möjlighet att efterfråga det på 

marknaden. Två grupper som har svårigheter med att efterfråga bostäder i 

Stockholmsregionen är unga människor och personer som nyligen anlänt till Sverige, dessa 

saknar oftast den förmögenhet som krävs för att köpa en bostad.  

 

Enligt en rapport från 2017 utgiven av Länsstyrelsen i Stockholm är efterfrågan stor på 

bostäder i Sverige. I takt med den fortsatta befolkningsökningen i Stockholm förväntas 

efterfrågan på bostäder att öka framöver. Som resultat av den höga efterfrågan på bostäder har 

bostadsbyggandet ökat kraftigt i Stockholms kommuner, ändå har alla kommuner i Stockholm 

uppgett att det råder ett underskott av bostäder i kommunen, bland annat är behovet störst av 

mellanstora bostadsrätter. 

 

Bara de senaste fem åren har Stockholms befolkning ökat med närmare 180 000 invånare och 

den kraftiga befolkningsökningen förväntas fortsätta fram till 2030. Med en ökad befolkning i 

Stockholm har behovet av bostäder ökat och behovet är fortsatt stort. Fler bostäder behöver 

byggas för att räcka till den växande befolkningen. I ett flertal kommuner är 

bostadsbyggandet i en expansiv fas och den höga byggtakten förutsätter att produktionen i 

hög grad riktas mot hushåll med lite lägre köpkraft (Boverket, 2018). 

 

Trots den stora efterfrågan och behovet av bostäder har försäljningen av nyproducerade 

bostäder sjunkit, det finns en stort utbud av osålda nyproduktioner som väntar på att bli sålda. 

Byggbolagen vittnar även om att de ser en minskad efterfrågan och planerar att sänka 

byggtakten under de kommande åren (Hemnet, 2018). Till följd av denna försämring av 

antalet sålda bostäder har Boverket bedömt att antalet påbörjade bostäder i Storstockholm kan 

komma att minska med uppemot 25 procent i år. Inbromsningen i Stockholmsområdet har 

tydligast koppling till prisutveckling, kreditrestriktioner och en stor andel bostadsrätter i 

produktionen.  

 

Efterfrågan på successionsmarknaden förefaller vara mer stabila (Boverket, 2016). 

Mäklarbyrån Nytt hem, som är specialiserade på nyproduktion, analyserade i sin 

marknadsrapport från 2017 att säljare börjat acceptera lägre priser. Detta gör att säljare och 

köpare möts och affärer kan ske (Nytt hem, 2017). Det är viktigt att skilja mellan efterfrågan 

och behov, detta motsvarar olika saker. Behovet är fortfarande stort i och med befolkningen 

förväntas öka ytterligare, men inte alla har möjlighet att efterfråga.  
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3.2 Prissättningsfaktorer för den enskilda bostadsrätten 
 

3.2.1 Pristeori- Efterfrågan och utbud 

 

En ekonomisk modell som förklarar hur prissättning sker är efterfråge- och utbudskurvan 

tillsammans i ett diagram. Modellen visar hur priset på en vara förhåller sig till efterfrågad 

kvantitet samt utbjudna kvantitet av en vara på en marknad.  

 

Efterfrågekurvan har en negativ lutning och visar ett samband mellan pris och efterfrågad 

kvantitet. Efterfrågekurvan följer en så kallad ”lagen om efterfrågan”, denna lag innebär att 

om priset på en vara sjunker kommer konsumenten konsumera mer och tvärtom om priset 

stiger. Utbudskurvan visar ett positivt samband och “lagen om utbudet” innebär att om priset 

stiger kommer producenten att producera mer och om priset på varan sjunker kommer det att 

produceras mindre. 

 

Bostadsmarknaden har en kortsiktig utbudskurva och kan ses som oelastisk, detta för att 

byggnadsproduktion är en tidskrävande process och på kort sikt förekommer inga större 

utbudsförändringar. Detta innebär att priset på bostäder ökar vid ett oelastiskt utbud och ökad 

efterfrågan.  

   

Figur 4. Bostadsmarknadens kortsiktiga samspel mellan utbud och efterfrågan.  

  

Det långsiktiga resultatet av samspelet mellan utbud och efterfrågan kan ses som en marknad i 

jämvikt. Med jämvikts menas att vid ett specifikt pris är den efterfrågade kvantiteten lika stor 

som utbudet, detta gäller en generaliserad marknad fri från marknadsimperfektioner och i 

praktiken är marknaden alltid föränderlig (Johansson & Ohlsson, 2016). 
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Figur 5. En marknad i jämvikt.  

 

3.2.2 Bostadens läge 

 

Den absolut viktigaste faktorn vid prissättning är läget, detta gäller för bostadsrätter på både 

successionsmarknaden och nyproduktionsmarknaden (Vinskär, 2018). Under intervjun 

hänvisar bostadsrättsstrategen till en målgruppsanalys som gjorts av Evidensgruppen från 

2015. Analysen påvisar bland annat att närhet till ett attraktivt centrum kan öka 

betalningsviljan med fem till åtta procent. Utöver det är kvaliteten i närmiljön också av stor 

betydelse, några exempel är god sjöutsikt eller parkutsikt. Ytterligare en sak som analysen 

lyfter fram är att för nyproducerade bostadsrätter i miljonprogramsområden görs ett avdrag 

med 3000 kronor per kvadratmeter (Evidens, 2015). Vinskär tillägger sedan att spårbunden 

trafik har en ökande effekt på slutpriset av en bostad. 

 

För att avgöra vad som räknas som ett bra läge kan man dela upp läget i tre delar: mikroläget, 

närområdet och närområdets attraktivitet.  

 

Mikroläget är det område som ligger precis intill fastigheten. Exempel på fördelar kan vara 

närliggande gata, en park eller innergård med sittplatser och plats för grill. Men att ha många 

tillgångar i närheten måste inte vara positivt, man bör fundera över om gatan inte är allt för 

trafikerad eller om det finns en bra utsikt.    

 

Närområdet är det område där man kan hitta närmsta aktiviteter, service eller naturliga 

fördelar. I aktiviteter inkluderas arbetsplatser, industri med mer. Service innebär restauranger, 

handel, skolor och så vidare. Sedan är det viktigt att analysera hur nära dessa aktiviteter finns 

och hur enkelt man tar sig dit (Brunes, 2017). För kvaliteter i närmiljön som storslagna 

sjöutsikter är betalningsviljan 8000-10 000 kronor per kvadratmeter mer och för en parkutsikt 

3000-500 kronor per kvadratmeter (Evidensgruppen, 2015). 

 

Närområdets attraktivitet är den tredje aspekten av lägesfaktorn och här undersöks det om 

orten ligger i eller i närheten av en attraktiv del av staden eller en så kallad “site of conflux”.  

I Stockholm är några exempel Kista (arbete), centralstationen (resecentrum) och Stureplan 

(handel). Om orten är en del av ett sådant område eller om avståndet inte är långt från ett 

sådant, kan det öka bostadens värde (Brunes, 2017). En annan studie från Evidensgruppen 
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tyder på att viktig lägesfaktor som förklarar attraktivitet för bostadsrätter i Stockholm är 

närhet till stadskärnan (Evidensgruppen, 2011). 

 

3.2.3 Bostadens storlek och innehåll  

 

Den näst intill viktigaste faktorn efter läget är storleken på bostadens yta, det bevisar 

Gavlefors och Roos i deras studie prisbildning på bostadsrätter som utfördes 1992. Det 

existerar ett samband mellan priset på en bostadsrätt och bostadens storlek. Två begrepp 

kommer till användning när man diskuterar en bostads storlek. Antingen menar man antal rum 

och kök eller bostadsytan i kvadratmeter. Något anmärkningsvärt är att antalet rum påverkar 

priset. Att priset på bostaden ökar om antalet rum ökar är delvis korrekt, men om ett specifikt 

antal rum är mer eftertraktat kommer den bostadsrätten att ha ett högre värde jämfört med en 

bostadsrätt med fler antal rum. Samtidigt värderas en bostad som rymmer två rum högre än en 

exakt lika stor bostad som bara rymmer ett rum. Med andra ord minskar betydelsen av yta om 

bostadsrätten blir allt för stor i förhållande till antal rum. 

 

Evidensgruppen anser att betalningsviljan för en nyproducerad bostadsrätt avgörs av en 

kombination av storlek och antal rum. Om ytterligare ett rum tillförs i samma givna antal 

kvadratmeter ökar betalningsviljan. Vidare visar analysen att yteffektiva bostäder höjer 

betalningsviljan med cirka 10 procent per kvadratmeter för just nyproduktion (Evidens, 2015).  

 

3.2.4 Byggnadens fysiska egenskaper (arkitektonisk kvalitet) 

 

De fysiska egenskaperna hos en byggnad delas in i tre delar: hållbarhet, funktion och skönhet. 

Deras innebörd och hur de påverkar priset kommer att förklaras nedan:  

  

Vid frågan om hållbarhet bör man undersöka om det finns ett renoveringsbehov. Kvaliteten 

på material samt utförda arbeten är vad som avgör beständigheten för en fastighet över tid. Ett 

exempel är att undersöka om badrum och kök är i bra skick, om ett renoveringsbehov finns 

sänker det lägenhetens värde vid köp. Om en byggnad uppnår hög kvalitet på samtliga delar 

kan det innebära ett högre värde på fastigheten (Brunes, 2017). En nyproducerad lägenhet 

med normal nyproduktionskvalitet brukar vanligtvis generera en prisökning med 3 000 kronor 

per kvadratmeter för bostadsrätter (Evidens, 2015). 

 

Funktion innebär att det är viktigt att en byggnad är anpassad efter sitt syfte, den boende ska 

kunna uträtta sina dagliga behov utan hinder eller svårigheter. Tillgängligheten är en viktig 

fråga i detta fall, barnfamiljer och funktionshindrade ska kunna ta sig in och ut ur byggnaden 

på ett enkelt sätt, det kan vara bra om det finns lastplats eller av- och påstigningsplats nära 

entrén et cetera. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är bostadskomplementen som 

exempelvis garage, förråd och sophantering. Några andra faktorer är klimatet och säkerheten i 

bostaden (Brunes, 2017).  

 



13 

 

Vinskär, Bostadsrättsstrateg på Stena Fastigheter anser att balkongen är en av de faktorer som 

har störst inverkan på slutpriset av en nyproducerad lägenhet. En stor balkong kan öka 

kvadratmeterpriset med 3000 kronor för en nyproducerad bostadsrätt (Evidens, 2015). 

 

En arkitektonisk skönhet i hög grad hos en byggnad kan locka fler intressenter. Några 

exempel på vad som ökar upplevelsen av en bostad är ljusinsläpp, material och detaljarbeten 

så väl som rörligheten. Siktlinjer eller med andra ord axialitet innebär möjligheten till 

genomblickbarhet i bostaden, helst genom att förbinda intressanta punkter. Med intressanta 

punkter menas till exempel att man står i entrén och kan se kaminen eller den öppna spisen i 

vardagsrummet. Det kan även anses vara positivt om rummen kan användas för olika 

ändamål, det vill säga att det finns en flexibilitet. Slutligen är det värt att nämna att trots att 

mycket dagsljusinsläpp är att föredra bör det finnas ett samspel mellan omslutenhet och 

öppenhet (Brunes, 2017).  

 

3.2.5 Föreningskostnader 

 

Att äga en bostadsrätt innebär att man är medlem i en förening. Dess ändamål är att upplåta 

lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Föreningen tar ut en avgift för att täcka sina 

utgifter för bland annat drift (t.ex vatten och värme), underhåll och finansiering (räntor och 

amorteringar på föreningens lån). Årsavgiften fastställs av föreningens styrelse som är 

föreningens verkställande organ. Avgiften delas oftast upp i månadsavgifter eller kvartal som 

betalas i förskott. De flesta människor betraktar avgiften på ungefär samma sätt som den 

månadshyran en hyresgäst betalar.  

 

Hur mycket en månadsavgift ligger på varierar i olika delar av Stockholm. Statistik visar att 

för nyproducerade bostadsrätter i Stockholms kommuner med ett invånarantal på över 75 

tusen ligger föreningskostnaderna för en två-rumslägenhet i snitt på 3155 kronor per månad. 

För en trerums-lägenhet ligger medelvärdet på 4283 kronor per månad (Statistiska 

centralbyrån, 2016). 

 

Månadsavgiften är en avgörande sak för bostadsrättens värde. En hög årsavgift leder till ett 

lägre värde av lägenheten då den totala månadskostnaden blir högre. Men det är inte endast 

storleken på årsavgiften vid köpets tidpunkt som är avgörande utan också årsavgiftens storlek 

i framtiden. Framförallt är det föreningens ekonomiska beslut som är avgörande. Dessutom är 

samhällets förändringar som till exempel bostadssubventioner eller ändrad fastighetsskatt en i 

hög grad påverkande faktor för årsavgiften. 

 

Det mest avgörande för de framtida årsavgifterna är fastighetens skick. Om en fastighet måste 

repareras kraftigt eller kräver ombyggnation kan det resultera i en höjning av årsavgiften. 

Som tidigare nämnt gäller att om årsavgiften är hög kommer bostadens minska i värde. Därför 

kan det som köpare vara viktigt att kontrollera fastighetens skick vid köp av en bostadsrätt. 

 

Årsavgifterna i en bostadsrättsförening brukar oftast bestämmas efter självkostnadsprincipen, 

det innebär att avgifterna sätts på en nivå som täcker föreningens kostnader. Men om 
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föreningen har höga intäkter från annat än föreningens medlemmar kan avgifterna sättas låga. 

Det vill säga att en rik förening med stora ränteintäkter kan ha mycket låga årsavgifter 

(Lunden & Svensson, 1997). 
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4. Den empiriska modellen 

 
I detta arbete kommer en empirisk undersökning i form av en regressionsanalys att utföras. 

Nedan presenteras den teori som tillämpats för att genomföra regressionen.   

 

 

4.1 Regressionsanalys 

 
En regressionsanalys är en statistisk analysmetod där korrelationer mellan olika variabler 

studeras (Blom et al, 2017). Hedonisk prissättningsmetod är en vanlig tillämpningsmetod på 

bostadsmarknaden, där priset på en bostad kan bestämmas utifrån egenskaperna av själva 

byggnaden samt egenskaper hos omgivningen. Den hedoniska prissättningen kan förklaras 

med nedanstående modell (1), regressionen sker för det logaritmerade priset (Baranzini, 

2008).  

 

                                            log(pris)=f (x₁, x₂, x₃,...)     (1) 
 

Där x₁, x₂ och x₃ är de olika oberoende variablerna.     

                    

4.2 Multipel regressionsanalys 

 

I den här studien utfördes en multipel regressionsanalys där flera oberoende variabler 

jämfördes med en beroende variabel. Formel (2) nedan visar sambandet mellan de olika 

faktorerna, utifrån denna formel kan linjära grafer plottas. 

 

𝑌𝐽 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝜀𝑖,    𝑖 = 1,2, … , 𝑛     (2) 

 

𝑌𝐽 är en responsvariabel (beroende variabel) alltså de värden som observeras. 𝛽0 är interceptet 

för regressionslinjen och är det värde där funktionen korsar y-axeln. 𝛽1, 𝛽2 och 𝛽3 beskriver 

hur de förklarande variablerna k inverkar på responsvariabeln, dessa variabler är okända och 

skattas ur given data.  

 

En indikator-variabel eller dummy-variabel indikerar om det finns en tillhörighet till någon 

kategori som kan förväntas förändra resultatet. Indikator-variabeln används som enheter för 

att sortera data i olika kategorier (Blom et al, 2017). 

 

4.3 Förklaringsgrad (R-square)   
 

𝑅2 förklarar i hur stor grad den plottade grafen i regressionen anpassats till indatan. Eller med 

andra ord hur stor del av variansen i responsvariabeln y som kan förklaras av de prognosiska 

faktorerna x. En högre förklaringsgrad uppnås genom att använda fler prognostiska faktorer i 

regressionsmodellen (Dahmström, 2000). 
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5. Metod 

 
Detta kapitel behandlar först och främst hypoteser, sedan hur den kvantitativa metoden 

utförts samt vilken analysmetod som tillämpats. I det senare avsnittet evalueras metodens 

validitet och reliabilitet. 

 
 

5.1 Val av metod  
 

Den metod som har valts ut är främst kvantitativ. Men innan den kvantitativa datan samlades 

in utfördes en bakgrundsinsamling med litteratur, tidigare studier samt en intervju med en 

bostadsrättsstrateg på Stena fastigheter. Eva-lotta Vinskär arbetar idag som bostadsrättsstrateg 

för företaget och har tidigare arbetat som marknadsanalytiker i nio år på företaget HSB. På 

grund av hennes kunskaper om prisnivåer på bostadsrätter och hennes vetskap om de 

kvaliteter som köpare vanligtvis efterfrågar valdes hon ut som intervjuperson.  
Datainsamlingen för bostadsrättslägenheter i Haninge samlades in och bearbetades i Excel. 

Verktygen i detta program användes för att exportera in datan, filtrera eller gallra bort 

insignifikant data. Med hjälp av datanalysverktyget kunde regressionsanalysen utföras.  
Excel användes även för att plotta grafer som visade prisskillnaden mellan 

nyproduktionsmarknaden och successionsmarknaden över tid.  

 

5.2 Hypotesformulering 

 

Efter en djupare förståelse av bostadsmarknaden och prisättningspåverkande faktorer med 

hjälp av den kvalitativa analysen kunde några antagen göras. Utifrån dessa antaganden 

formulerades två hypoteser. 

 

Hypotes 1: 

H0: Ju närmare avstånd till Haninge centrum (Handen) desto dyrare måste försäljningspriset 

bli på bostadsrätten. 

HA: Närmare avstånd till Haninge centrum (Handen) måste inte innebära dyrare 

försäljningspris på bostadsrätten. 

 

Denna hypotes syftar till att avgöra vilken inverkan på försäljningspriset en bostad läge i 

Haninge kommun har i förhållande till avstånd från Haninge centrum. Alltså har det antagits 

att efterfrågan på bostäder är högre ju närmare centrum, som i detta fall är Handen. Om 

istället mothypotesen är korrekt innebär det att andra faktorer har en påverkan på pris utöver 

läge i förhållande till centrum. Nästa steg kan då vara att analysera vilka faktorer som också 

kan ha en betydlig påverkan på slutpriset. 
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Hypotes 2: 

H0: Prisskillnaden mellan begagnade och nyproducerade bostadsrättslägenheter i Haninges 

centrum har inte minskat under de tre senaste åren. 

HA: Prisskillnaden mellan begagnade och nyproducerade bostadsrättslägenheter i Haninges 

centrum har minskat under de tre senaste åren.   

 

Här har det antagits att prisgapet mellan nyproduktionsmarknaden och successionsmarknaden 

varit tydligt och ser ut att fortsätta öka i framtiden. Denna hypotes är intressant att undersöka 

då svaret avgörs genom att förstå hur priset på en nyproducerad bostadsrätt skiljer sig från en 

bostadsrätt som sålts som begagnat. Mothypotesen innebär att prisdifferensen mellan de har 

minskat under den senaste tiden. För att besvara hypotesen kommer en jämförelse av 

prisutvecklingen av bägge marknaderna att ske i en graf. Grafen kan plottas med hjälp av 

Excel. Fokuset ligger på Handen i denna hypotes för att undvika att andra faktorer som 

exempelvis läge avgör prisskillnaden.   

 

5.3 Kvantitativ datainsamling 
 

De källor som har använts för insamling av transaktioner för bostadsrättslägenheter är 

Värderingsdata och Booli. Värderingsdata och Booli samlar dagligen in mäklarstatistik för 

försäljning av bland annat bostadsrättslägenheter. Bostäder som sålts på 

successionsmarknaden hittades på Värderingsdata medan för nyproducerade lägenheter 

krävdes Booli Pro som är en köptjänst, där kan man hitta prislistor på nyproducerade bostäder 

från olika byggherrar.  

 

Den information som samlades in för de olika försäljningarna var (utöver transaktionspriset) 

kontraktsdatum, boarea, adress, månadsavgift och våning. Vissa försäljningar gallrades bort 

på grund av bristfällig information eller avvikelser i form av orimligt låga eller höga värden 

för vissa faktorer. Variabeln våning valdes senare bort eftersom det saknades information 

gällande totalt antal våningar i byggnaden samt i vissa fall bottenvåningar. 

 

Sju olika områden i Haninge kommun valdes ut där information om transaktioner samlats in. 

Dessa områden ansågs ha flest antal bostadsrättslägenheter till salu på successions-och 

nyproduktionsmarknaden. 

 

Totalt har data för 3506 bostadsrättslägenheter samlats in, varav 3081 stycken lägenheter 

tillhör successionsmarknaden och 426 stycken lägenheter tillhör nyproduktionsmarknaden. 

Den statistiska analysen kommer redogöra prisskillnaden mellan dessa två marknader för de 7 

senaste åren då mängden data från tidigare år varit begränsad. 
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5.4 Val av variabler 
 

Följande variabler har varit intressanta att undersöka i denna studie. De valdes ut eftersom att 

de ansågs vara relevanta enligt bakgrundsinformationen som samlades in.   

 

Tabell 1. Variabler  

Responsvariabel1 Definition Enhet Förväntad 

effekt på 

priset 
    

Försäljningspris Det pris bostadsrätten såldes för.  Kr (SEK) 
 

Prognostiska faktorer2 Definition Enhet 
 

    

Boarea  Bostadsrättens beboeliga yta.  m2  + 

Avgift  Månadsavgift som betalas av den 

boende till bostadsrättsföreningen 

 

 

Kr (SEK)   - 

Försäljningsår Det året bostadsrätten såldes. 

Dummy =1  

Om bostadsrätten sålts som 

nyproduktion 

År Oklart 

Nyproduktion Binärt3   + 

Läge 1  Dummy=1  

Om läget är Handen 

Binärt Oklart  

Läge 2 Dummy=1 

Om läget är Brandbergen 

Binärt Oklart 

Läge 3 Dummy=1 

Om läget är Vega 

Binärt Oklart 

Läge 4 Dummy=1 

Om läget är Vendelsö 

Binärt Oklart 

                                                 
1 Beroende variabel 
2 Oberoende variabler 
3 Se avsnitt 5.5 nedan för mer information om dummy-variabler. 
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Läge 5 Dummy=1 

Om läget är Jordbro 

Binärt Oklart 

Läge 6 Dummy=1 

Om läget är Västerhaninge 

Binärt Oklart 

 

Läge 7 Dummy=1  

Om läget är Tungelsta  

Binärt Oklart 

 

Något värt att nämna är att det hade varit intressant att inkludera fler faktorer i detta 

examensarbete. Dessvärre var detta inte möjligt eftersom information om exempelvis våning 

eller balkong ofta saknades. Dessutom rådde det en tidsbrist i detta arbete vilket begränsade 

tillgängligheten.  

 

5.5 Genomförande av regressionsanalys  

 

Den linjära funktion som används i detta arbete visas i nedanstående formel (3).  

 

𝐿𝑛(𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠) = 𝛽₀ + 𝛽₁(å𝑟) + 𝛽₂(𝑙ä𝑔𝑒) + 𝛽₃(𝑏𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎) + 𝛽₄(𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡) + 𝛽₅(𝑛𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛)     (3) 
 

Den naturliga logaritmen av försäljningspriset används istället för enbart försäljningspriset, 

detta för att få koefficienterna i procentenheter. X₁, X₂, X₃  X₄ och X₅  är faktorer som undersöks 

i detta arbete.  

 

X₁ = år, X₂ = läge, X₃ = boarea, X₄ = avgift, X₅  = nyproduktion 

 

Regressionen utfördes med hjälp av Excel där även all data för bostadsrätterna samlats in. Ett 

krav för att regressionsanalysen ska kunna genomföras är att all data måste vara angiven i 

siffror. Därför skapades dummyvariabler för år, läge och nyproduktion. En dummyvariabel 

används för att markera kategorier, den undersökta kategorin kodas om till en siffra som 

därefter uppträder i regressionsanalysen. För variabeln nyproduktion sattes 

successionsmarknaden till 0 och nyproduktionsmarknaden till 1. Vidare numrerades de 7 

olika områdena från 0-6, Handen fick alltså värdet 0 och blev samtidigt den uteslutande 

variabeln i regressionsanalysen (omitted variable) medan Tungelsta fick värdet 6 (se figur 1 

under avsnitt 1.3). 

 

Därefter utfördes regressionsanalysen genom att välja funktionen analysis tool och sedan 

regression. Konfidensintervallet valdes till 95 procent vilket innebär att risknivån hamnar på 5 

procent, därför betraktades P-värdet i resultatet för att avgöra vilka variablers värden som var 

signifikanta och vilka som kunde förkastas.  

 

Trots att ekvationen (1) under avsnitt 4.1 varit utgångspunkten för regressionsanalysen är 

dock inte utformningen i enlighet med en hedonisk prissättning då flera faktorer som 
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vanligtvis brukar ingå vid prisbildning ej beaktas. Därmed har metoden inte utförts enligt en 

hedonisk modell, istället undersöks ett färre antal faktorer som bedömts ha stor betydelse 

inför prissättning av bostadsrättslägenheter.    

 

5.6 Validitet och reliabilitet   

 

Studiens validitet syftar på frågans förmåga att mäta rätt sak. Vid hög validitet är det ett litet 

systematiskt fel eller inget systematiskt fel alls. Ett exempel på när man uppnår hög validitet 

är när frågan besvaras i diskussionen. Medan en undersöknings reliabilitet talar om kvalitet 

som uppnås vid mätningen. Vid ett nytt försök ska man ska kunna uppnå samma resultat vid 

ett upprepat antal mätningar. Därmed är det slumpmässiga felet litet vid en hög reliabilitet 

(Blomkvist & Hallin, 2014). 

 

De två primära insamlingskällorna för transaktioner och andra uppgifter om samtliga 

försäljningar har varit Booli och Värderingsdata. Med hjälp av Stena Fastigheter nåddes 

tillgång till Boolis köptjänst. En faktor som ökar tilliten av tjänsten är att Stena Fastigheter 

själva utnyttjar den tjänsten. Booli är en av Sveriges största bostadssajter, plattformen tar 

emot 1,5 miljoner besökare varje månad. Från denna sida erhålls information om 

nyproducerade bostadsrättslägenheter som sålts eller är till salu.  

 

Från Värderingsdata har samtlig information angående bostadsrätter på 

successionsmarknaden insamlats. Tjänsten är till för analys och värdering av den svenska 

fastighetsmarknaden (Värderingsdata, 2018). Värderingsdata är dotterbolaget till Svefa som är 

en organisation med kompetens inom analys inom bland annat samhällsbyggnad och 

fastighetsekonomi. Värderingsdata och Booli bör därmed spegla en trovärdig bild av hur 

priserna på bostadsmarknaden ser ut och således borde validiteten vara hög i detta arbete 

(Svefa, 2018).  

 

Reliabiliteten i arbetet kan anses vara en diskussionsfråga. Vad gäller den kvalitativa datan 

överensstämde intervjusvaren med informationen som samlats in via litteratur. Därför kunde 

relevanta faktorer väljas ut med säkerhet inför regressionsanalysen. Ur denna synvinkel är 

reliabiliteten hög. Emellertid skulle ett ökat antal observationer ha kunnat höja graden av 

statistikens reliabilitet 
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6. Resultat och analys 

 
I detta kapitel presenteras först det resultatet som erhölls vid regressionsanalysen. Därefter 

redovisas tidslinjer för bostadsrättspriserna i Haninge kommun och Handen. 

 
Nedan kommer resultatet att presenteras i form av en tabell där samtliga faktorer från 

regressionsanalysen redogörs. Kolumnen med koefficienterna beskriver själva förändringen i 

procentenheter. P-värdet är avgörande för huruvida resultatet har en signifikans eller inte.   

 

Tabell 2. Resultat av regression. 

Faktorer  Koefficient P-värde 
   

Nyproduktion + 0,22543 0,000 

Boarea + 0,00666 0,000 

Månadsavgift  - 0,000043 0,000 
   

År 
 

2011 (exkluderad) 
 

2012 

2013 

+ 0,06359 0,000 

+ 0,19096 0,000 

2014 + 0,40987 0,000 

2015 + 0,60699 0,000 

2016 + 0,73997 0,000 

2017 + 0,77203 0,000 

2018 + 0,72544 0,000 
   

Läge  
  

Handen (exkluderad) 
 

Brandbergen - 0,195935 0,000 

Vega - 0,00758 0,737 

Vendelsö + 0,10073 0,000 

Jordbro - 0,33124 0,000 

Västerhaninge  - 0,19052 0,000 
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Tungelsta  - 0,23937 0,000 
   

Konstant β0 + 13,5285  
 

R-square  0,78086 
 

   

* Totalt antal observationer: 3505 

* Se bilaga 2 för detaljer.  

 

Värdet på R-square i denna analys är 78 procent, detta är baserat på totalt 3505 stycken 

observationer och 5 prognostiska variabler. Konstanten β0är interceptet och visar vart den 

linjära grafen skär Y-axeln. Det är det logaritmerade försäljningspriset och kan tolkas som att 

priset “startar” i 13,5285 men att det kan antingen sjunka eller öka beroende på vad för värden 

de andra beroende-variablerna har.  

 

Nyproduktionsfaktorn har ett positivt värde vilket tyder på en ökning. En övergång från en 

bostadsrättslägenhet på successionsmarknaden till en bostadsrättslägenhet på 

nyproduktionsmarknaden kommer att innebära en prisökning med cirka 22,5 procent. 

Förhållandet mellan priset på en bostadsrätt mellan dessa två marknader är alltså ungefär 22,5 

procent förutsatt att alla andra faktorer sätts lika. Då P-värdet ovan är 0 procent och därmed 

inte överstiger risknivån på 5 procent anses detta resultat ha en signifikans.  

 

I figur 6 har en graf illustrerats för att tydliggöra prisutvecklingen som regressionsanalysen 

visade i tabell 2. 

 

 
Figur 6. Resultat av regression för variabeln år. 

 

Försäljningspriset har ändrats jämfört med år 2011. Under samtliga år har ökningen varit 

positiv från 2011 vilket innebär att priserna varit som lägst på bostadsrätter 2011 enligt 
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resultatet. 2012 ökar priset med 6 procent och året därpå sker en fortsatt ökning med 19 

procent jämfört med 2011. År 2017 har priset stigit med cirka 77 procent från 2011, det är 

alltså då priset varit som högst under tidsintervallet 2011-2018. Däremot är ökningen för 2018 

inte lika hög som 2017 vilket indikerar på att priset har sjunkit en aning från 2017. Den tredje 

kolumnen i tabell 2 visar att P-värdet resulterade i 0,0 procent för samtliga försäljningsår, 

detta innebär i sin tur att samtliga värden är signifikanta för analysen.  

 

Boarea har ett positivt tecken för prisförändring och detta positiva tecken visar att priset på en 

bostadsrättslägenhet i de utvalda områdena ökar vid större boyta. Priset ökar med 0,66 procent 

per kvadratmeter. Detta är dock inget stort tal vilket också kan tolkas som att det kan finnas 

en viss prisökning vid ökad boyta i kvadratmeter men det är inte av väsentlig betydelse. 

Månadsavgift resulterade däremot i ett negativt tecken. Varje prisökning per krona innebär en 

prisminskning på bostadsrättslägenheten med 0,004 procent.  

 

Vid analys av läge undersöktes vad prisförändringen blir i procent om man förflyttar sig från 

centrum, alltså Handen. Alla orter förutom Vendelsö fick ett negativt tecken för 

prisförändringen. Det negativa tecknet visar att när man flyttar sig från Handen till de övriga 

kommundelarna minskar priset på bostadsrättslägenheten. Vendelsö skiljer sig från de övriga 

orterna då den visar att priset istället har ökat med 10 procent vid en förflyttning från Handen 

till Vendelsö. Den största minskningen sker i Jordbro med 32 procent, och näst störst 

Tungelsta med en minskning på cirka 24 procent. Angående Vega överstiger p-värdet 5 

procent, därmed är en prisförändring från Handen till Vega inte signifikant.   

 

Nedan presenteras en graf för att visa hur kvadratmeterpriser har förändrats i förhållande till 

Försäljningsår i Haninge kommun för nyproduktionsmarknaden (den blå grafen) och 

successionsmarknaden (den röda grafen). Den svarta markeringen visar mönstret genom att 

följa grafen.  

 

 
Figur 7. Utveckling för pris/kvm, Haninge kommun.  
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Generellt sett finns det en prisskillnad mellan nyproduktionsmarknaden och 

successionsmarknaden. Priserna på nyproduktionsmarknaden är betydligt mycket högre. 

Grafen för nyproduktionsmarknaden visar att kvadratmeterpriset ökat kraftigt fram till mitten 

av 2016 för att sedan därefter börja sjunka gradvis. Priserna på nyproduktionsmarknaden 

varierar avsevärt och samtidigt går de lägsta priserna i nyproduktionsmarknaden ner för att 

komma närmare kvadratmeterpriserna på successionsmarknaden. Grafen för 

successionsmarknaden indikerar istället på att kvadratmeterpriset har legat på en jämn nivå 

utan större svängningar. Vid mitten av 2015 ökar priserna för att därefter sjunka igen.  

 

Det samband som existerar mellan graferna är att bägge rör sig i samma mönster fram till 

början av 2013. År 2013 börjar istället priserna för nyproducerade bostäder stiga kraftigt, 

successionsmarknaden håller sig i samma mönster fram till 2015. Men denna ökning på 

nypoduktionsmakanden kan man även se att prisgapet mellan marknaderna blir större. 

 

Grafen nedan visar hur medelvärdet på kvadratmeterpriset i Handen har utvecklats under 

tidsperioden 2011-2018.  

  

Figur 8. Prisutveckling i kronor per kvadratmeter, Handen.  

 

Priset på nyproducerade bostadsrättslägenheter i Handen (den gröna grafen) ligger på en 

högre nivå jämfört med successionsmarknaden (den lila grafen). Grafen för nyproducerade 

bostäder börjar på ett kvadratmeterpris på cirka 25 000 kronor per kvadratmeter. Därefter 

sjunker grafen successivt fram till 2013 och hamnar på ett pris på ungefär 20 000 kronor per 

kvadratmeter. Efter början på 2013 ökar priset fram till 2016 där kvadratmeterpriset hamnar 

på sin högsta topp på 50 000 kronor per kvadratmeter och håller sig på ungefär samma 

prisnivå fram till början av 2017. Efter 2017 sjunker priset fram till 2018 och slutar på ett pris 

på 40 000 kronor per kvadratmeter.  

 

Grafen för successionsmarknaden börjar 2011 på 10 000 kronor per kvadratmeter och ökar 

fram till 2013 för att hamna på cirka 20 000 kronor per kvadratmeter. Efter 2013 fortsätter 

grafen med en svag ökning fram till 2016 och lägger sig på 30 000 kronor per kvadratmeter, 

och därefter sker ingen större ökning utan grafen ligger ungefär på samma kvadratmeterpris 

fram till 2018.   
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Figur 8 visar ett mönster på att graferna rör sig mot varandra fram till 2013 då priserna ligger 

väldigt nära, båda på ett kvadratmeterpris på cirka 20 000 kronor per kvadratmeter. Efteråt 

ökar priserna på båda marknaderna fram till 2015 då grafen för successionsmarknaden istället 

fortsätter öka ytterligare. Grafen för successionsmarknaden får ingen större ökning utan rör 

sig svagt upp och stagnerar i slutet av 2017. Grafen för nyproduktion fortsätter istället öka 

fram till början av 2016 där den når sin högsta topp och därefter sjunker priset fram till 2018.  
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7. Diskussion 

 
Följande kapitel syftar till att sammankoppla tidigare forskning och litteratur som 

presenteras i litteraturstudien med det resultat som regressionsanalysen genererat. Genom att 

analysera detta förs en argumentation för att besvara frågeställningarna samt hypoteserna.  

 

7.1 Prispåverkande faktorer 
 

I denna analys undersöktes endast två-och trerumslägenheter och som tidigare nämnt visar 

regressionsanalysen att en ökning i bostadens beboeliga yta leder till en prisökning av 

bostadsrätten. Denna prisökning är dock betydligt liten, nämligen endast 0,06 procent för 

varje ökad kvadratmeter. En möjlig tolkning av detta resultat är att priset ökar om bostadens 

yta ökar men att det inte alltid måste vara fallet. Idag är det vanligt att byggherrar fokuserar på 

yteffektivitet vilket kan innebära att om en bostad har arean 60 kvm med ett rum och en annan 

bostad också har arean 60 kvm men inrymmer två rum kommer det senare alternativet att 

föredras. Det är alltså inte enbart storleken på boytan som beaktas utan även hur mycket som 

inryms i denna ytstorlek. En annan tolkning är att boytans storlek kan ha en prispåverkan men 

att andra faktorer i kombination med boytans storlek resulterar i en prisökning. Till exempel 

kan en bostad ha en yta som anses vara större än en vanlig lägenhet, men om den är 

lokaliserad i ett mindre eftertraktat område kan det ändå resultera i ett lägre värde jämfört med 

en bostad med en betydligt mindre bostadsyta som är lokaliserat i ett mer eftertraktat område. 

 

Ytterligare en slutsats som kan dras från resultatet är att ett högre pris på bostaden medför en 

lägre månadsavgift. Det som verkar påverka månadsavgiften i allra högsta grad är byggnadens 

skick och skicket försämras givetvis med tiden, således är det troligt att månadsavgifterna 

borde vara relativt höga i Haninge kommun generellt sett då en stor del av flerbostadshusen är 

byggda under 50-70 talet. Men samtidigt skulle de nyproducerade bostäderna också kunna ha 

en dyr månadsavgift i och med att nya föreningar i synnerhet har större belåning och tenderar 

då att sätta högre månadsavgift för att kunna betala av denna belåning.  

 

Däremot har det visat sig att avgiften skiljer sig avsevärt mellan en nyproducerad bostadsrätt 

och en byggnad av äldre byggår. I Handen var månadsavgiften för en bostadsrätt på 

successionsmarknaden cirka 4600 kronor, detta kan anses vara väldigt höga summor eftersom 

avgifterna vanligtvis brukar variera mellan cirka 3500-4200 kronor i Stockholms kommuner 

med en befolkning på över 75 tusen invånare. För en nyproducerad lägenhet betalas i 

genomsnitt 3200 kronor i månaden, alltså är månadsavgiften betydligt lägre på 

nyproduktionsmarknaden4.  

 

En intressant slutsats är därmed att månadsavgiften är högre för bostäderna på 

successionsmarknaden gentemot bostäder på nyproduktionsmarknaden. Det är med största 

sannolikhet på grund av skicket på de äldre bostäderna i och med att de byggts under mitten 

                                                 
4 Den genomsnittliga månadsavgiften kan enkelt beräknas i Excel. 
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av 90-talet och kräver mer underhåll. Föreningen sätter alltså höga månadsavgifter för att 

kunna täcka utgifter för renovering och annat underhåll.  

 

Resultatet av variabeln läge bekräftar informationen från litteraturstudien och intervjun med 

utvald bostadsrättsstrateg, det är tveklöst att det råder ett starkt samband mellan en bostads 

läge och dess slutpris. Eftersom Handen är ett attraktivt centrum med goda kommunikationer 

och service har förväntningarna varit att försäljningspriserna skulle vara högst i det området 

jämfört med andra områden i kommunen. I motsats till tidigare antaganden har det visat sig 

att försäljningspriset minskar med 19 procent om bostadsrätten är belägen i Brandbergen, 

vilket är nästan likvärdigt priserna i Västerhaninge. Detta trots att det råder en väldigt stor 

skillnad i avstånd mellan Brandbergen, som endast befinner sig 2 kilometer bort från Haninge 

centrum, och Västerhaninge som befinner sig på ett betydligt längre avstånd från centrum. 

Samtidigt är det intressant att priserna på bostadsrätter är som högst i Vendelsö, vilket också 

har varit tvärtemot förväntningarna. Vendelsö ligger i kommunens norra del och är ett 

familjeområde, det kan anses vara väldigt attraktivt att bo där i och med den lockande naturen 

och vattenutsikten. En stor sannolikhet är att människor föredrar ett läge med god utsikt och 

friluftsliv gentemot att bo i centrum. Därmed bör närhet till centrum inte anses vara det 

viktigaste att beakta vid prisbildningen av bostadsrätter, istället bör man undersöka vad själva 

läget i sig har att erbjuda.  

 

Att närhet till centrum inte är den viktigaste lägesfaktorn bevisas även genom att studera 

priserna i Jordbro. Jordbro befinner sig endast en station bort från Handen med pendeltåg och 

har därför en närhet till centrum. Trots det har Jordbro tillsammans med Tungelsta lägst 

försäljningspriser i kommunen. Det är evident att fler faktorer har en inverkan på priserna i 

området utöver läget, i detta fall kan social status och trygghet vara lämpliga variabler att 

diskutera. Jordbro domineras av hyresrätter, det har lett till att främst låginkomsttagare bosatt 

sig området. Detta kan vara nyanlända eller yngre personer som är i stort behov av en bostad. 

Centrala Jordbro betraktas som ett utsatt område i Stockholm vilket givetvis leder till en 

minskad betalningsvilja i dessa områden. Detta förklarar också den markanta prissänkningen i 

Brandbergen som endast ligger 2 km bort från Haninge centrum.  

 

Att bostadsrätter är dyrare i Handen behöver inte enbart vara på grund av lägesfaktorn. Enligt 

statistiken från Booli har det byggts en hel del i Handen från år 2011. Det är troligt att ett 

område med en stor andel nybyggnation kan öka upplevelsen av området och därmed höja 

värdet på de äldre bostäderna. Alltså har den intensiva nybyggnationen i Handen också kunnat 

vara en faktor till varför priserna i Handen är högre än de flesta andra områdena i Haninge.  

 

Det hade varit intressant att föra en mer ingående diskussion kring området Vega då det 

omfattar ett stort antal nyproducerade bostäder. Regressionsanalysen gav en insignifikant 

prisförändring i förhållande till Handen. Det bör dock noteras att en jämförelse mellan dessa 

två kommundelar borde betraktas med en viss reservation. Om man bortser från 

spekulationsköp så har det oftast sålts nyproducerade bostäder i Vega från och med 2017 

enligt den insamlade datan medan i Handen har en blandning av nyproducerade bostäder och 

successionsbostäder varit till försäljning under hela intervallet 2011-2018. Men det som ändå 
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kan framföras utifrån detta resultat är att bostadspriserna i Vega och Handen är likvärdiga. 

Det betyder även att bostadsrättspriserna i Vega är högre än bostadsrättspriserna i de flesta 

andra kommundelarna i Haninge, vilket inte är så märkvärdigt i och med Vegas närhet till 

Handen så väl som Stockholms innerstad. Vega i sig blir ett attraktivt läge i och med en 

dominerande andel nyproduktion. 

  

7.2 Prisskillnad mellan nyproduktionsmarknad och successionsmarknad 
 

Regressionsanalysen visar att det finns en tydlig differens i försäljningspris mellan en 

bostadsrätt som köpts på successionsmarknaden respektive nyproduktionsmarknaden. 

Resultatet av variabeln nyproduktion påvisar att priset ökar med 22,5 procent om man väljer 

att köpa en nyproducerad bostadsrätt framför en begagnad bostadsrätt, förutsatt att alla andra 

faktorer bortses.  

 

En möjlig orsak till varför nyproducerade bostäder kostar mer är att högre standard är mer 

eftertraktat. Ett miljonprogramshus kan anses ha lägre standard i och med det äldre byggåret, 

detta speglades även i månadsavgifterna. Byggnadens skick kan således vara en viktig orsak 

till varför nyproduktion föredras framför en begagnad bostad i Haninge kommun, där 

majoriteten av flerbostadshusen byggdes under miljonprogrammet. En nyproducerad bostad 

kan också ha en arkitektonisk skönhet i högre grad vilket i sin tur höjer värdet på fastigheten. 

Utöver arkitektonisk skönhet är funktion och tillgänglighet en viktig faktor. Det är till 

exempel vanligt att större balkong efterfrågas vid köp av nyproduktion.  

 

Studerar man figur 7 ser man hur priserna på nyproduktionsmarknaden och 

successionsmarknaden varierat över tid. Kvadratmeterpriserna år 2011 skiljer sig inte avsevärt 

mellan de två marknaderna och graferna fortsätter att stiga utan större svängningar fram till 

2015. Efter 2015 stiger priserna för nyproducerade bostadsrätter i en väldigt snabb takt och 

prisgapet mellan de två marknaderna ökar. Ökningen på nyproduktionsmarknaden kan i 

början av tidsperioden bero på att fler hellre investerar i en nyproducerad bostad då 

prisskillnaden mellan en begagnad och nyproducerad bostad inte är stor. Den fortsatta 

ökningen på kvadratmeterpriset efter 2015 kan bero på att den svenska ekonomin varit påväg 

in mot en högkonjunktur år 2015. Med låga räntor är priset på kapital relativt lågt och därmed 

ökar efterfrågan som leder till att bostadspriserna går upp. Kvadratmeterpriset på 

nyproduktion nådde sin topp 2016 för att därefter stagnera, det kan vara på grund av 

amorteringskravet som infördes 2016, genom att fler började investera i billigare lägenheter.  

 

Figur 8 visar utvecklingen för medelvärdet av kvadratmeterpriset i Handen per år och är 

därför en grov uppskattning av verkligheten. De två graferna för nyproduktionsmarknaden 

och successionsmarknaden i Handen visade att priserna har gått närmare varandra från 2011 

fram till 2013. År 2013 var prisskillnaden mellan en nyproducerad lägenhet och begagnad 

lägenhet som lägst. Priserna på nyproduktion har sedan ökat kraftigt fram till 2016 och 

stagnerar fram till 2018. För successionsmarknaden ökar istället kvadratmeterpriset 

successivt.  
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En slutsats som kan dras från figur 8 är att priserna går närmare mot varandra vid slutet av 

2017. Amorteringskravet och en striktare kreditgivning kan vara en lämplig orsak att 

diskutera då betalningsförmågan troligtvis minskar för många vilket leder till svårigheter att 

investera i en nyproducerad bostad. En annan intressant aspekt av nyproduktionen i Haninge 

är att en stor del av nybyggnationen under senare tid har skett i Vega i och med visionen om 

att skapa en ny stadsdel. Om flera byggherrar vill investera i ett område uppstår konkurrens, 

vilket i sin tur leder till att byggherren tvingas sätta ett lägre pris för att få bostadsrätten såld. 

Att all nyproduktion i Haninge främst sker i Vega kan också orsaka ett utbudsöverskott på 

nyproduktionsmarknaden. Därutöver kan efterfrågan ha minskat i Vega eftersom Handen är 

ett annat bra alterntiv vid köp av bostadsrätt, oavsett om det är en nyproducerad lägenhet eller 

en begagnad lägenhet får man ett attraktivt läge i centrum. Det kan då kännas naturligt att 

välja det billigare alternativet som är en successionsbostad. Ett utbudsöverskott av 

nyproduktion i kombination med kreditrestriktioner och amorteringskravet 2018 kan ha 

bidragit till en prisnedgång av nyproducerade bostäder under den senaste tiden.  

 

Något som det bör tas hänsyn till är att analysen av år 2018 skett väldigt tidigt in på året och 

att amorteringskravet inte har varit gällande under en lång tid. Trots det har en stagnation varit 

tydlig i de presenterade graferna och rimliga slutsatser har kunnat dras. Men läsaren bör ha i 

åtanke att tillgången till data för år 2018, i synnerhet för nyproducerade bostäder, varit 

begränsad jämfört med de tidigare åren. 

 

En annan notering värd att nämna är att utav de totalt 3505 observationerna har antalet 

nyproduktion varit endast 426, detta förhållande kan leda till en viss osäkerhet i arbetet. En 

orsak till varför data för nyproducerade bostäder inte har varit lättillgänglig i stor utsträckning 

är för att informationen endast togs från Booli Pro. Då det funnits en tidsbrist i arbetet 

undersöktes inte fler möjligheter att samla in data, men återigen finns det ingen säkerhet 

huruvida det funnits mer nybyggnation i kommunen. Ytterligare en orsak till varför 

information om nyproduktion kan ha varit svår att införskaffa är på grund av att nyproduktion 

i denna uppsats definieras som en bostadsrätt köpt direkt av en byggherre, detta bedömdes 

principiellt vara den största skillnaden mellan nyproduktion och succession. Det var också 

orsaken till varför Booli Pro valdes som källa då de endast ger ut bostadsprojekt från 

byggherrar. Men vad nyproduktion egentligen innebär kan vara tvetydigt då en allmän 

definition inte existerar. Om nyproduktion hade definierats annorlunda i uppsatsen finns en 

sannolikhet att ett större antal nyproducerade bostäder hade funnits tillgängligt att analysera.  

 

Sammanfattningsvis har resultaten från denna studie bekräftat tidigare forskningsresultat inom 

området. Priserna på successionsmarknaden och nyproduktionsmarknaden har skiljt sig 

markant över tid men prisgapet ser ut att ha minskat under de senaste tre åren. Ett syfte med 

denna uppsats har varit att studera orsaken bakom denna prisskillnad. Detta har uppnåtts 

genom att undersöka faktorer som påverkar bostadsmarknaden men även faktorer som 

påverkar den enskilda bostadsrätten, det sistnämnda med hjälp av en regressionsanalys. 

Samtliga undersökta faktorer har visat sig ha en effekt på försäljningspriset, vissa i högre grad 

än andra. Det bör uppmärksammas att det kan ha förekommit en viss osäkerhet i insamlad 

data och att denna regressionsanalys endast varit en förenklad modell av verkligheten.   
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8. Slutsats 
 
Avslutningsvis kan man konstatera att priserna över tid på nyproducerade bostäder alltid varit 

högre än bostadsrätter som sålts som succession i Haninge kommun. År 2017 har priserna i 

Haninges bostadsrättsmarknad legat som högst men kommit att stagnera in mot 2018. Det 

noterades att prisdifferensen varit som störst mellan nyproducerade bostadsrätter och 

begagnade bostadsrätter mellan år 2015 och 2016 för att sedan gå mot en tydligt minskande 

prisskillnad fram till maj 2018. Prisgapet har alltså minskat under de tre senaste åren, i 

synnerhet vid slutet av 2017.  

 

Varför prisskillnaden ser ut som den gör är en komplicerad fråga, men med hjälp av resultatet 

från regressionsanalysen och den litterära informationen kan slutsatsen dras att både 

omgivande faktorer, som exempelvis landets ekonomiska situation, och prissättningsfaktorer 

för den enskilda bostadsrätten som läge, månadsavgift och bostadens storlek påverkar 

försäljningspriset.  

 

Vendelsö visade sig vara det dyraste området att bo på i Haninge kommun. Detta motbevisar 

hypotesen som antagits om att priset ökar ju närmare centrum. Med andra ord är det inte 

nödvändigt för en bostadsrättslägenhet att ligga nära centrum för att ha ett högre 

försäljningspris än andra områden som befinner sig på längre avstånd från centrum.  

 

Mer forskning om detta ämne är emellertid viktig innan sambandet mellan försäljningspris 

och andra prispåverkande faktorer kan tydliggöras. Som förslag kan denna studie utvidgas 

genom en analys innefattande ett ökat antal faktorer som exempelvis byggår, våning eller 

arkitektoniska kvalitéer. Som tidigare nämnt har utgångspunkten i detta examensarbete varit 

regressionsanalysens ekvation vilket påminde om en hedonisk prismodell. En 

rekommendation är därför att i framtiden inkludera fler faktorer för att kunna genomföra en 

analys i enlighet med en hedonisk prismodell.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1 

 

En intervju med Eva- Lotta Vinskär, bostadsrättsstrateg på Stena Fastigheter 

- sammanfattning 

 

 Hur definieras nyproduktion? 

 

Generellt sett när man pratar om nyproduktion så pratar man om en ny bostad, det vill säga 

inte begagnad, det är en första ägare för bostaden och den säljs från en byggherre. Man har ett 

annat typ av avtal än vad bostäder på successionsmarknaden har, bokningsavtal, förhandsavtal 

och sedan upplåtelseavtal. Vid inflyttning är det överlåtelseavtal som gäller och sedan på 

successionsmarknaden så fortsätter ju det med överlåtelseavtal, så att man överlåter till nästa 

och nästa och så vidare. 

 

Men egentligen så finns det ingen säker definition om man söker på vad nyproduktion är. 

Nyproducerade är kanske 5 år, men vanligtvis så är nyproduktion en nytillskapad lägenhet. 

 

 Ibland bygger man om fastigheter och då ges byggnaden ett nytt byggår. Räknas 

det också som nyproduktion? 

 

Om man tittar på SCB statistik och pratar om produktionsstarter. Då pratar dom om att det ska 

vara nya lägenheter. Det vill säga om man bygger om något som inte var bostad innan som 

t.ex ett kontor eller en fabrik, då räknas det som en nyproducerad bostad. Men egentligen 

skulle jag inte säga om man skulle bygga om en befintlig bostad till en ny bostad, då är det 

bara renovering. 

 

  Vilka allmänna faktorer påverkar prissättning av bostadsrättslägenheter på 

nyproduktionsmarknaden? 

 

Dels läget, men mer specifikt så är det lägenhetsstorlekar, funktionaliteten på bostaden, avgift 

per år det vill säga föreningsavgiften. Storleken på avgiften beror på föreningens lån och 

driftskostnader och delas upp i andelstal. Kombination av boyta och antal rum är enklast att 

analysera. Men andra kvalitéer finns också. När jag prissätter tittar jag dels på vilken utsikt 

och huset har, dels vilken våning. Oftast brukar det vara högre betalningsvilja ju högre upp i 

byggnaden våningen ligger, men också för bottenvåning om det skapats andra kvalitéer som 

t.ex uteplats. Balkong/uteplatser är viktigt för de som köper nyproduktion. Det skiljer sig ofta 

från successionsmarknaden, eftersom balkongen oftast brukar vara större i nyproducerade 

bostäder. Det kan också vara kvalitéer såsom utformning, hur yteffektivt det är, WC och 

dusch, klädkammare och så vidare. Kommunikationen är också viktig, om det tillexempel 

ligger spårburen trafik, detta kommer också in i lägesfaktorn.  
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Evidens har analyserat olika material, detta är dock väldigt teoretiskt. Det kan vara riktmärke 

när man tittar på nyproduktions kvalite, vad betalar man just extra för en nyproduktion. För att 

det är nytt och för möjligheten att göra tillval så bedömer dom kvaliteten till +3000 per 

kvadratmeter. Jag skulle säga att detta beror på olika marknader, men generellt säger dom att 

det skiljer sig med 3000 kr per kvm. För bostäder på miljonprogramsområden gör dom ett 

avdrag på 3000 kronor per kvadratmeter. Det står inte här men kommunikation påverkar 

också, om det ligger nära spårburen trafik. Det är väldigt komplext, och väldigt mycket olika 

faktorer. 

 

 Vilka allmänna faktorer påverkar prissättning av bostadsrättslägenheter på 

successionsmarknaden? 

 

Jag skulle tro att det är ungefär samma saker som köparen tittar på fast det är större variation 

på utformning och inredningsstandard. Det skiljer inte så jätte mycket. 

 

 Vilken/vilka faktorer anser Stena Fastigheter ha störst påverkan på slutpriset? 

 

Den absolut viktigaste faktorn är nog läget, och då tittar man också på lägesfaktorerna det vill 

säga mikroläge, närområde och närområdets attraktivitet. Balkongen är bland de viktigaste 

faktorerna, i alla fall i nyproduktionen.  

  

Ytan påverkar mycket, små lägenheter har högre pris per kvm men inte totalpriset. Viktigt just 

nu pga begränsning i lån. Byggår påverkar också men den är inte helt linjär. I 

miljonprogramsområden där det är 60- och 70-tals hus är det lägre betalningsvilja. I 

Sekelskifteshus är det högre betalningsvilja. När man kommer till 80, 90-tal är avgiften oftast 

ganska hög och kan påverka lite, efter 2010. Byggår har betydelse men sen kan avgiften 

påverka där.  

 

Sammanfattningsvis så har läge, yta och funktionalitet (balkong) störst påverkan på 

försäljningspriset. 

 

 Har Haninge någon unik faktor som kan påverka prissättningen? 

 

Något nytt som påverkar just nu är att där vi bygger är det ett helt nytt område, hela 

området är en vision, Vega. En ny stadsdel, ett unikt område. En stor produktion påverkar 

prissättningen.  

 

Stora produktionsvolymer, man kan inte sätta lika höga priser för att det finns konkurrens. 

Unikt för Haninge är att det är väldigt stort, det är väldigt mycket som byggs samtidigt. 

Det höjer alltså inte priset, men i nyproduktionsperspektivet så blir det unikt. 

 

 Hur ser prisskillnaderna vanligtvis ut mellan bostadsrättslägenheter på 

successionsmarknaden och nyproduktionsmarknaden? Är till exempel 
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nyproducerade lägenheter dyrare eller tvärtom? Alltså hur ser sambandet 

vanligtvis ut? 

  

Det beror på vilken marknad man är på. Att det skiljer väldigt mycket, ex en liten ort då 

kanske nyproduktionen är dubbelt så dyr jämfört med successionsmarknaden. I Stockholm är 

det högre priser på successionsmarknaden. Nyproduktion ligger generellt sett högre i pris men 

detta gäller inte på alla marknader. Nu är det svårt att sälja nyproduktion, priserna måste ligga 

på ungefär lika nivå som på successionsmarknaden. Men nu har prisgapet minskat mellan 

dessa då priserna har gått ner. Intresset minskar för nyproduktion, folk får inte heller lån lika 

lätt längre, därmed finns en osäkerhet. 
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