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När städer växer sker det ofta genom olika typer av förtätning. Förtätning innebär att nya 

bostäder byggs i närhet till befintliga bostäder. Detta kan ske på olika sätt, några exempel på de 

vanligaste typerna av förtätning är att nya bostadshus byggs i redan etablerade områden eller att 

ett helt nytt område byggs i direkt anslutning till ett redan existerande bostadsområde. På senare 

tid har det blivit allt mer populärt att förtäta stadsbilden genom att bygga bostäder ovanpå 

befintliga huskroppar. 

Oavsett vilken typ av förtätning man väljer kommer denna att få effekter för den befintliga 

bebyggelsen, effekterna kan sannolikt vara många och inom olika vetenskapliga områden. Som ett 

exempel kan man tänka sig att det sker miljöpåverkan på både människor och natur. Effekterna 

kan dessutom anses både vara positiva eller negativa. 

Den här rapporten syftar till att undersöka hur man kan gå till väga för att bedöma den 

ekonomiska effekten av förtätning på befintlig bebyggelse.  

Rapporten kommer använda sig av försäljningsdata och den hedoniska prisekvationen samt 

undersöka områdena Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen samt dra paralleller till Hammarby 

Sjöstad och Hammarby Höjden. 
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When cities grow it will most likely be through densification. Densification means that new 

housing or housing areas is developed in close vicinity of already existing housing or housing 

areas. Another type of densification is to build new housing on top of present buildings. 

No matter which type of densification you chose, be it a single new property or an entire new 

area, there will be effects on the existing area or buildings.  

These effects can be analyzed from many different perspectives, environmental effects or social 

effects. This thesis will try to determine how to analyze a potential economical effect this 

densification have on existing property. 

I have chosen to base this thesis on historical sales-data from the areas Hjorthagen and Gärdet in 

Stockholm, Sweden and also draw parallels to the areas of Hammarby Höjden and Hammarby 

Sjöstad. Then I will use this data in a hedonic price equation to be able to show one way of 

determine a potential economic effect. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Befolkningen och behovet av nya bostäder växer ständigt i Sveriges större städer. Särskilt i 

Stockholm gör den ständiga befolkningsökningen att det ställs krav på att nya bostäder byggs, 

befolkningen i Stockholms Stad växte år 2011 med över 15 000 invånare och regionen med över 

35 000 invånare (SCB, 2011). Många av dessa nya bostäder kommer att skapas genom förtätning 

och genom att nya bostadsområden byggs i närhet till befintlig bebyggelse (Stockholms läns 

Landsting, 2009) (Landsting, Tätare regionala stadskärnor, 2011).   

Den gällande strategin för hur Stockholm skall växa bygger på den så kallade Översiktsplan 99 

där man vill ”bygga staden inåt” genom att bland annat återanvända redan exploaterad mark, 

bygga ny stad i gamla hamn- och industriområden runt innerstaden samt bygga i goda 

kollektivlägen. (Stadsbyggnadskontoret, 1999) 

Stockholm kommer att fortsätta växa och som några av målen i Översiktsplan 99 visar kommer 

detta att ske genom olika former av förtätning av staden. De vanligaste typerna av förtätningar är 

att nya fastigheter byggs i befintliga bostadsområden med befintlig kommunikation, genom att 

nya bostadsområden planeras i anslutning till befintlig bebyggelse eller genom att man bygger på 

höjden på befintlig bebyggelse. Alla dessa olika former av förtätning kommer att påverka det 

befintliga beståndet på ett eller annat sätt. 

Det är enligt mig av intresse att undersöka denna utveckling och vad den har för påverkan på det 

befintliga beståndet, detta arbete syftar till att undersöka effekten av denna förtätning och 

nybebyggelse på befintlig bebyggelse. Den specifika effekten som söks är den eventuella 

värdestegringen på befintliga bostadsrätter i ett etablerat närområde. Man kan observera många 

olika situationer och vetenskapliga områden där effekten av denna förtätning och nybyggnation 

kan undersökas, förtätningseffekt kan dessutom anses både vara en negativ och en positiv effekt.  

Många olika faktorer spelar in vid en analys av effekten av ett område på ett annat. I de fall av 

förtätning med en ny fastighet i ett befintligt område eller när man vill undersöka effekten av att 

bygga på höjden på befintligt område är det lättare att härleda eventuella effekter. Detta eftersom 

den ända skillnaden som skett är just denna förändring av området. 

När man undersöker effekten av ett större nybyggt område är det svårt att avgöra från exakt vad 

effekten kommer, man kan tänka sig att det är tillgång till ny kommunikation eller nya butiker och 

service. Den allmänna upprustningen av närområdet med parker och atmosfär samt att det nya 

området bär med sig ökad uppmärksamhet är säkert andra faktorer.  

Är det pågrund av det högre priset för de nybyggda bostäderna i jämförelse med de äldre 

befintliga, kan man anse att det äldre området kommer närmare stadens centrum pågrund av 

denna förtätning. 

Om en prisstegrande effekt blir synlig är det intressant att kunna härleda den till ett specifikt 

tillfälle i plan och byggprocessen för på så sätt få ett mindre antal faktorer att utgå ifrån.  
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Förutom ovan nämnda orsaker kan kommande uthyrningsregler för bostadsrätter och ett 

eventuellt ökande av  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur man kan undersöka om förtätning av eller i närheten av 

ett befintligt bostadsområde påverkar detta bostadsområde genom, i detta specifika arbete, en 

synbar ekonomisk prisstegring. 

1.3 Inriktning 
Effekterna av förtätning är säkerligen många och möjliga att undersöka ur en rad olika perspektiv, 

jag har valt att undersöka och analysera eventuella effekter bland fyra stycken områden i 

Stockholm. Dessa områden är indelade i par där första paret är Norra Djurgårdsstaden och 

Hjorthagen det är på detta par som arbetet fokuserar. Det andra paret är Hammarby Sjöstad och 

Hammarby Höjden som fungerar som ett ytterligare exempel på hur man kan gå till väga för att 

undersöka effekten. 

1.4 Disposition 
Rapporten kommer ge läsaren en bakgrundbild av förutsättningar, syfte och problematisering. 

Sedan kommer val av metod och teori att diskuteras och förklaras. Sedan presenteras 

dataunderlag och hur materialet har bearbetats. Sedan kommer analysen och slutsatserna av det 

bearbetade materialet.  

2 Metod  
Arbetet bygger på försäljningsdata på bostadsrätter, denna försäljningsdata skall bearbetas för att 

slutligen mynna ut i en prisanalys.  

Det finns tre huvudsakliga metoder för att göra en prisanalys på en bostadsrätt eller fastighet 

genom historiska försäljningsdata. Den första är en medel indexering av till exempel kvadratmeter 

priset som sedan kan jämföras, ett annat är det så kallade upprepade-försäljningspris indexet där 

man jämför upprepade försäljningar av samma bostadsrätt eller fastighet och slutligen det 

hedoniska prisekavations indexet. (Han & Wilhelmsson, 2009) 

En vanlig medelindexering kontrollerar ej för enskilda lägenheter utan ger ett översiktligt index 

som kan vara användbart för att kunna jämföra översiktliga trender mellan till exempel olika 

områden. Det upprepade-försäljningspris indexet hur intressant det än må vara ställer höga krav 

på att man har rätt statistik för att ge ett intressant resultat, dessa två index lägger ingen eller liten 

vikt på effekten av enskilda faktorer.  

Den hedoniska prisekvationen är den metod som används i störst utsträckning inom liknande 

arbeten inom området fastighetspris och fastighetsattribut. Flertalet arbeten så som  

(Wilhelmsson, 2000) och (Dalnor Lindström & Tjernell, Månadsavgiftens inverkan på 

bostadsrätters försäljningspris, 2009) motiverar utförligt valet av den hedoniska prisekvationen 

vid analyser av just detta område. 

Rapporten syftar till att visa hur man kan gå till väga för att undersöka en eventuell ekonomisk 

effekt av förtätning på befintligbebyggelse detta innebär att man kan introducera en ny variabel i 
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den hedoniska prisekvationen, det vill säga införa ett nytt attribut som skall undersökas huru vida 

den har en prispåverkande effekt. Denna metod eller introduktion av en ny prispåverkandefaktor 

är relativt vanlig inom området, och ett bra exempel på detta är Mats Wilhelmsson avhandling på 

buller och dess påverkan på småhuspriser. (Wilhelmsson, 2000)  

Att mäta effekten av förtätningar kan göras på många olika sätt och som jag tidigare nämnt inom 

många olika vetenskapliga grenar. Hur boende miljön påverkas av ”trångboddhet” när öppna ytor 

byts mot nya bostäder, eller hur naturen i närområdet till förtätningar påverkas pågrund av större 

pålastning från en större befolkning. 

Även om det inte finns, som jag kunnat hitta, tidigare gjorda rapporter som behandlar den 

eventuella ekonomiska effekten förtätning har på dess närområde. Så finns det en mängd olika 

arbeten som har behandlar andra effekter av förtätning. 

Ett exempel på hur effekten av förtätning kan undersökas ur ett annat perspektiv är hur man  

tekniskt och designmässigt behandlar förtätning genom påbyggnad på tak och bildandet av tre 

dimensionella fastigheter i samband med denna typ av förtätning.  (Paluchiewicz & Bogale, 2011)  

Vid valet av mina prispåverkandeattribut till regressionerna är jag begränsad av den tillgängliga 

data. Således fattas några viktiga attribut så som antal rum och balkong. 

Dock så visar Dalnor och Tjernel i sina uppsatser ”Hushålls efterfrågan på specifika 

bostadsattribut” och ”Månadsavgiftens inverkan på bostadsrätters försäljningspris” att de 

viktigaste attributen som förklarar bostadsrättens pris är bostadsyta och månadsavgiften givet att 

man jämför bostadsrätter inom samma område. Detta är attribut som jag har tillgång till och som 

kommer användas i regressionerna. 

 

2.1 Hedonisk Prisekvation 
Den hedoniska prisekvationen bygger på den sammanlagda effekten av olika prispåverkande 

attribut och är den teori som lämpar sig bäst för denna typ av analys detta arbete syftar till att 

undersöka. Det vill säga att sätta ett eventuellt värde på ett prispåverkande attribut nämligen 

närheten till ett nybebyggt område. 

Den hedoniska prisekvationen är uppbyggd på att bostadsrättens pris kan ses som en funktion 

     eller   . Som beror på alla dess olika attribut där x1,x2,x3 osv kan stå för tillexempel area, 

månadshyra samt våningsplan och där            är konstanter skapade av en regression,    är 

det värdet bostadsrätten har givet att inget av attributen finns, detta är en omöjlighet för just 

denna vara (bostadsrätter) men nödvändigt för att funktionen skall fungerar korrekt. De övriga 

konstanterna       är de värden på de olika attributen som skapas via en regression. Slutligen 

består funktionen av   residualen, en restterm. Här nedan visas formeln för den hedoniska 

prisekvationen givet beskrivningen ovan:  
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3.  Variabler till Regressionen 
Priset på en bostadsrätt påverkas av många olika faktorer här är en lista på några exempel på 

attributen som man kan tänka sig vara prispåverkande: 

Läget 

Läget på en fastighet är någonting som inte går att förändra och är ett av de viktigaste kriterierna 

när man köper en ny bostadsrätt. Ett läge kan innebära flera olika saker, en stad, ett område i 

staden eller en specifik gata. I regressionerna är försäljningsdatan tagen från specifika områden 

och en särskild såkallad ”dummy variabel” som kontrollerar för variabeln område behövs ej, 

däremot visar jag på hur man går till väga för att kontrollera för läge genom att skapa dummy 

variabler för olika gator i regressionen över Hjorthagen. Dummy variabler förklaras kortfattat i 

nästkommande kapitel ”3.1 Regressionerna”. 

Här är några exempel på vad som kan spela in i attributet läget på en bostadsrätt: 

- Områdets attraktivitet, allmänhetens förväntningar på ett område som ett exempel kan man 

nämna ”Östermalm”  

- Närhet till: Kommunikationer, natur, butiker, underhållning, tjänster (dagis skola 

friskvård/sjukvård) 

- Buller 

- Detaljplan, pågående och/eller framtida projekt för området 

 

 

Läget i fastigheten 

- Våningsplan 

- Vädersträck, norr vs söder, innergård vs gata 

- Buller 

 

Bostadsrättens egenskaper 

- Storlek (Kvm) 

- Antal rum, antal sovrum, antal badrum 

- Balkong, kakelugn, takhöjd, fönster (hur ljus lägenheten är), utsikt 

- Standard och renoveringsbehov 

- Hyra och avgifter 

 

Fastigheten och föreningen 

- Föreningens ekonomi och planerat underhåll/investeringar som eventuellt påverkar hyran 

- Exteriör, fasad, tak, entré, trapphus, hiss 

 

Övrigt 

- Konjunktur, ränteläget och ekonomiska förväntningar på bostadsrättsmarknad samt 
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finansmarknad. 

- Mäklaren och presentationen 

- Tillfällig efterfrågan och utbud 

Det jag försöker visa med denna lista är hur svårt det är att sätta ett exakt pris på ett visst objekt, 

många olika faktorer går ej att mäta och ej heller att förutspå, ett exempel på det senaste är den 

tillfälliga efterfrågan på marknaden det vill säga hur många spekulanter ett visst objekt har. Något 

som kan ha en mycket stor påverkan på försäljningspriset. 

3.1 Regressionerna: 
Här kommer jag presentera resultaten från mina regressioner på försäljningsdata. Jag börjar med 

att förklara de olika statistiska begreppen och sedan går jag in på att analysera och förklara de 

olika resultaten och värdena som har producerats. 

 
Regressionerna bygger som tidigare nämnts på formeln  

 

                                 

 

Här nedan följer en förklaring av termerna i den Hedoniska prisekvationen samt en presentation 

av de olika prispåverkande attributen som bygger upp regressionerna. 

Konstanten    

Detta är det pris som varan i det här fallet bostadsrätterna skulle tinga givet att inget av attributen 

fanns det vill säga att deras värde är 0. I exempel ekvationen ovan motsvarar konstanten   . 

Övriga konstanter                    

Dessa motsvarar värdeförändringar givet att man ökar eller minskar motsvarande    med en 

enhet.  

Där: 

   motsvarar boytan i kvadratmeter 

   är Månadsavgiften i kr per månad 

   står för tiden representerat av månadsnummer med start från 2005-01-01 fram tills 2012-04-01 

   är gatuadresser som tillexempel Lanforsvägen och Älvkarleövägen  

   är olika våningsplan i det här fallet 3 våningshus 

 

   R-kvadrat 

Determinationskoefficienten, till vilken grad kan får funktion med attribut och konstanter 

förklara vårt bostadspris, ”goodness of fit”. 

Standardfel 

Hur stora   residualtal behövs för att förklara funktionen   det vill säga bostadsrättspriset. 
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t-kvot 

Förenklat så ger detta ett mått på hur signifikant variabeln är på resultatet det vill säga, hur stor 

inverkan en viss konstant med sitt attribut på bostadsrättspriset. En statistisk tumregel är att t-

kvoten bör överstiga 2 (1.98) för konstanten skall anses signifikant. 

”Dummy variabel” 

Skapas för att kontrollera olika variabler som inte alla objekt har. Det vill säga har ett objekt 

variabeln vi vill undersöka får detta objekt värdet 1 i denna variabel, skulle objektet inte ha får 

sökta variabel ger vi objektet värdet 0. 

I regressionerna visar jag hur det ser ut när man använder dummy variabler för att kontrollera för 

läge och skillnader mellan specifika gator i området Hjorthagen. 

 

4 Presentation av områden och avgränsningar 
Ursprungligen var arbetets målsättning att undersöka effekten av Hammarby Sjöstad på 

Hammarby Höjden och sedan projicera och jämföra denna eventuella effekt på Hjorthagen och 

Norra Djurgårdsstaden. 

På grund av att Hammarby Sjöstad är ett projekt som började planeras i början av 1990-talet 

skulle man behövt analysera försäljningsdata redan från denna tid för att kunna fånga upp 

eventuella effekter av planbeslut, byggstart och det succesiva färdigställandet och tillexempel 

öppnandet av Tvärbanan 2002. Tyvärr fanns ej detta material tillgängligt för mig utan den 

försäljningsdata som jag fick tillgång till startar från datumet 1 Januari 2005. Vilket gör att jag 

skulle ha missat flera viktiga händelser och deras eventuella effekt i fallet Hammarby Sjöstad och 

Hammarby Höjden. Pågrund av detta valde jag att flytta fokus från Hammarby Sjöstad och 

Hammarby Höjden till Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden där försäljningsstatistik från 2005 

skulle fånga in eventuella effekter.  

Problemet med detta är att Norra Djurgårdsstaden i dagsläget är långt ifrån färdigställt, de första 

byggnaderna i området håller på att uppföras och första inflyttning planeras till våren 2013. 

Detta innebär att jag ej kommer kunna fånga upp de viktigaste prispåverkande händelserna för 

området, tillexempel skulle man ha velat undersöka effekten av färdigställande och nya 

kommunikationer osv. Detta blir ett forskningsförslag inför framtiden att utgå från en liknande 

frågeställning som detta arbete men med möjligheten att följa hela utvecklingen av Norra 

Djurgårdsstaden och dess eventuella effekt på Hjorthagen. 

På grund av arbetets storlek och tidsbegränsning har avgränsningar gjorts för att skära ner på 

mängden data som behöver bearbetas. Geografiskt sätt har jag gjort en avgränsning i Hjorthagen 

och valt att ta försäljningsdata från området Abessinien vilket innebär adresserna på 

Älvkarleövägen, Motalavägen, Untravägen, Krångedevägen samt Lanforsvägen. Detta område har 

jag valt på grund av dess uppenbara närhet till Norra Djurgårdsstaden och kan anses vara det 

område i området som kan komma att påverkas mest av effekterna av Norra Djurgårdsstaden. 

Likt Hjorthagen har jag gjort en geografisk begränsning i försäljningsdata från Gärdet och 

avgränsat detta till adresserna på Smedsbacksgatan, Furusundsgatan och Brantingsgatan. Dessa 
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två områden valdes på grund av att de båda påverkas av Norra Länken på ett liknande sätt och 

för att de ej har förändrats på de senaste årtionden.  

Jag har valt att ha kvar information som beskriver uppsatsens ursprungliga tanke och syfte för att 

läsaren skall få förståelse för tankesättet samt att det kan fungera som material för framtida 

analyser och undersökningar.  

Hammarby Sjöstad 

Är ett nybyggt bostadsområde utanför Stockholms innerstad mellan Södermalm och Sickla. 

Området började planeras redan tidigt 1990-tal. Efter omfattande planering och marksanering 

kom byggandet igång och idag är området till största delen färdigställt, slutetappen av byggandet 

beräknas vara klar mellan 2015-2017. Kommer vid färdigställandet befolkas av ungefär 25 000 

invånare. I samband med det nya området öppnade också nya stationer för Tvärbanan, som i 

dagsläget löper från Liljeholmen till sickla udde i Hammarby Sjöstad. (Stockholm, 2012) 

 

Lägenhetsstrukturen i Hammarby Sjöstad är blandad med allt från enrums lägenheter upp till 

stora flerrums lägenheter, prisläget ligger högt i jämförelse med andra bostäder utanför tullarna 

och med liknande avstånd till centrum. I området finns tillgång till sociala tjänster samt diverse 

näringsliv. Bilden nedan visar en översiktsbild över Hammarby Sjöstad där Södermalm syns 

tydligt i nordväst. 

    

För att kunna härleda eventuella observerade priseffekter till specifika skeden i plan och 

byggnadsprocessen har jag med hjälp av Sustainable Urban Development - The case of 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 2 
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Hammarby Sjöstad (Poldermans, 2005) samt rapporten BoStad02 (Stockholm, 2012), tagit fram 

en tidslinje över Hammarby Sjöstad och dess planerande och genomförande. 

1991 – Planerna för området blir officiella (Stockholm, 2012) 

1996-1997 – Hammarby Sjöstad tänk som en Olympisk by inför Stockholms ansökan till OS 

2004 renderar således mycket uppmärksamhet till området. 

1998-1999 – Byggstart för området 

2000 – Första inflyttning under hösten 

2002 – Förlängningen av Tvärbanan till Sickla Udde Hammarby Sjöstad öppnar  

2005-2014 - Färdigställande av bostäder, endast en liten del av bostäderna byggs under de senare 

åren. 

Hammarby Höjden 

Hammarby Höjden är en stadsdel i Stockholms söderort som ligger i anslutning till Hammarby 

Sjöstad. Området växte fram under 1930-talet för att hantera trångboddheten i innerstaden, 

således består området till stora delar av arbetarbostäder om 2-3rum och runt 50kvm. Sedan dess 

har området fått anslutning till tunnelbanenätet och byggts ut med nya fastigheter under 80- och 

90-talet.  

Norra Djurgårdsstaden 

Likt Hammarby Sjöstad är Norra Djurgårdsstaden en omfattande nybyggnation som vid 

slutförandet kommer sträcka sig från Lill-Janskogen och Hjorthagen till södra Värta Hamnen och 

Loudden. Totalt planeras det 10 000 nya bostäder i området, till området kommer det att dras 

spårvagn mot city samt ökad busstrafik. I dagsläget håller de första bostäderna i 

Hjorthagsområdet på att färdigställas med beräknad första inflyttning våren 2013. 

 

 
Bild 3 
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Redan i Stockholms övergripande bostadsutvecklingsplan kallad Översiktsplan 99 nämndes 

Loudden och Husarviken som tänkbara områden för stadsutveckling. År 2001 presenterade 

Stadsbyggnadskontoret ett övergripande program för stadsutvecklingsområdet i fråga. 

2003 – Programmet godkändes i Juni 2003 av Stadsbyggnadsnämnden.  

2006 – Togs beslut att arbeta fram en mer fördjupad plan för området baserad på det redan 2003 

godkända programmet. (Stad, 2007) 

Byggstart – Maj 2011 

Första inflyttning – Våren 2013 

 

Hjorthagen 

Ett område i norra Stockholmsinnerstad som var befolkad redan i slutet av 1890-talet i samband 

med att gasverket öppnades. Största delen av bostäderna är byggda mellan tidigt 1900-tal och 

fram till 1940-talet. Likt Hammarby Höjden är det största beståndet små lägenheter för 

arbetarfamiljer på gasverket där 80 % av lägenheterna är 2 rum eller mindre (Stad, 2007). Också i 

Hjorthagen har man tillgång till tunnelbana genom Ropstens tunnelbanestation.   

 

Norra länken 

I nära anslutning till Hjorthagen och Gärdet byggs norra länken en stor väg som binder samman 

Lidingö och norra stockholmsinnestad med motorvägarna E18 samt E4. Effekten av länken blir 

att trafiken mellan Lidingö och Stockholms norra innerstad till och från E18 som i dagsläget går 

igenom Lill-Jansskogen och Norra Djurgårdsstaden leds om till den nya länken. 

Bullernivån i Hjorthagen ligger i dagsläget på 55dB i området och beräknas ej öka för största 

delen av området efter Norra Länkens öppnande. (Stad, 2007). Dock kan man tänka sig att 

bullret kan öka något för det undersökta området kallat Abessinien.  

2007 – Byggstart av Norra Länken  

Bild 4 
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2009 - Arbete i Värtan/Hjorthagen påbörjas  

 

2015 - Beräknat färdigställande av Norra Länken 

 

3.3 Hypotes  
 

Närhet till ett nybyggt område skapar en värdestegrande effekt på befintliga bostadsrätter i direkt 

närområde. 

 

4 Resultat 
Denna studie baserar på försäljningsdata från bostadsrätter i Hjorthagen och på Gärdet i 

Stockholm under perioden 2005-01-01. Denna information har tillhandahållits av Ljungquist 

Information AB, och efter den manuella bearbetningen omfattar den data från 403st försäljningar 

i Hjorthagen på adresserna Lanforsvägen, Motalavägen, Krångedevägen, Untravägen och 

Älvkarleövägen samt 845st försäljningar på Gärdet på adresserna Smedsbacksgatan, 

Furusundsgatan och Brantingsgatan. Informationen innehåller försäljningspris och 

försäljningsdatum samt area och månadsavgift, samt i vissa fall våningsplan. 

Tillsammans med denna information fick jag också en index kurva över Stockholms 

kvadratmeterpris utveckling under samma tidsperiod som tillsammans med behandlad 

information från Hjorthagen och Gärdet kommer att presenteras i en graf.  Materialet 

bearbetandes manuellt i excel för att radera dubbletter samt att ge regressionsanalysen fler 

variabler att ta hänsyn till genom att skapa variablerna månadsnummer, gatuadress och 

våningsnummer. 

4.1 Indexerat kvadratmeterpris  

Syftet med grafen på nästa sida var att ta reda på om det gick att urskilja några rörelser vid och 

kanske framförallt efter specifika händelser i plan och byggprocessen för Norra Djurgårdsstaden. 

Det vill säga går det att identifiera en prisstegring i Hjorthagen pågrund av dessa händelser. 

Eftersom Norra Djurgårdsstaden fortfarande ligger i den första byggfasen missar man flera 

viktiga händelser som hade varit intressanta att följa. Exempel på dessa händelser är första 

inflyttningen, nya kommunikationer öppnas, skyskrapan i Hjorthagen färdigställs och 

kulturcentrumet invigs.  
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Denna graf visar hur kvadratmeterpriset på bostadsrätter representerat av ett index har utvecklats 

i Hjorthagen och Gärdet med start från 2005-01-01 fram till 2012-04-01. Dessa två områden har 

sedan jämförts med ett index över hela Stockholmsområdet. De olika indexen är sedan plottade 

mot månadsnummer där 1 står för Jan-2005 och 87 står för Mars-2012. Detta har gjorts med 

Med hjälp av försäljningsdata över områdena där ”månadskvadratmeter priset” har skapats 

genom ett medelvärde av försäljningarna per månad. Detta innebär att grafen jämnats ut något, 

vidare skiljer sig antalet försäljningar per månad i områdena en hel del där vissa månader har en 

enstaka försäljning och andra över 15st. Därför skall indexet över Hjorthagen och Gärdet utläsas 

endast för att kunna urskilja eventuella större trender eller tendenser. Indexet över hela 

Stockholms område torde kunna tolkas mer exakt då detta är uppbyggt på flera hundratals 

försäljningar per månad. 

Syftet med grafen var att ta reda på om det gick att urskilja några rörelser vid och kanske 

framförallt efter specifika händelser i plan och byggprocessen för Norra Djurgårdsstaden. Det vill 

säga går det att identifiera en prisstegring i Hjorthagen pågrund av dessa händelser. Eftersom 

Norra Djurgårdsstaden fortfarande bara ligger i den första byggfasen missar man flera viktiga 

händelser som hade varit intressanta att följa. Exempel på dessa händelser är första inflyttningen, 

nya kommunikationer öppnas, skyskrapan i Hjorthagen färdigställs och kulturcentrumet invigs.  

Det man kan avläsa i grafen över de två stora händelser som faktiskt har fångats in i vårt 

tidsspann är när planbeskedet klubbas för sista gången samt byggstarten i området. Detta är två 

händelser som visserligen är viktiga men inte har fått något avläsbart genomslag för prisindexet i 

Hjorthagen.  
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4.2 Regressionerna: 
 

Här presenterar jag resultatet av de olika regressionerna, resultatet tolkas sedan på en elementär 

nivå. Jag hänvisar till informationen under rubrikerna Metod samt Variabler till Regressionerna 

som ger ytterligare förklaring till begrepp och tillvägagångssätt. 

 

Regression 1, baserad på 403st försäljningar av bostadsrätter i Hjorthagen mellan 2005-01-01 till 

och med 2012-04-01. 
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Statistisk tolkning av resultatet: 

Ur resultatet kan vi först utläsa att Standardfelet och    värden ger upphov till fundering. 

Standardfelet är relativt stort på 145 405, detta är alltså det resttalet   som behövs i ekvationen 

för att förklara bostadsrättspriset, i jämförelse till bostadsrättspriserna som ligger mellan 

1 000 000kr till 2 000 000kr. Detta ger ett    på 0.69, det vill säga att vårt    eller bostadsrättspris 

kan förklaras av våra olika valda attribut med endast 69 % säkerhet. 

Ekonomisk tolkning av resultatet: 
Konstant 

En koefficient på -32 000 innebär att detta är priset i kronor för bostadsrätten givet att inget av 

attributen finns. Koefficienten är negativ vilket innebär att priset utan attribut skulle vara negativt 

vilket inte är möjligt men krävs för att regressionen skall få ihop ekvationen. 

 

Boyta  

Boyta avläses som att för varje ökad eller minskad kvadrat meter ändras priset med 41735kr. 

Detta kan ses som ett kvadratmeter pris i området. Problemet med den här variabeln är att 

området i Hjorthagen är homogent så till vida att 90 % av lägenheterna är antingen 40kvm eller 

44.2kvm 

Månadsavgift  

Detta innebär att för varje ökad krona på månadsavgiften minskar priset på bostadsrätten med 

190kr. På grund av problemet som nämndes ovan i boyta så skiljer sig inte månadsavgifterna 

speciellt mycket mellan de olika lägenheterna och föreningarna, det vill säga köparna har inte 

möjlighet att välja lägenhet eller ta i hänsyn till månadsavgiften i alla fall inte när man väljer 

mellan olika lägenheter inom området, dessutom är skillnaden så pass liten mellan de olika 

föreningarna. Ur statistiken avläses att skillnaden i de större lägenheterna om 44.2kvm är i 

intervallet 2537kr till 2628kr det vill säga en så pass liten skillnad att man ej kan anse att den 

påverkar priset mellan två identiska lägenheter med olika månadsavgifter. 

 

Månadsnummer  

Detta är en kontroll för tiden vilket innebär att för varje månad man lägger till eller drar bort 

förändras priset på bostadsrätten med 7362kr. 

 

Gata 

Gatorna är  

1. Lanforsvägen 

2. Krångedevägen 
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3. Motalavägen 

4. Untravägen  

5. Älvkarleövägen  

Visar på skillnaden mellan de olika adresserna 

 

 

Regression 2, Regression med försäljningsstatistik från Gärdet samt Hjorthagen med en 

introducerad dummy variabel. 

UTDATASAMMANFATTNING 
      

       Regressionsstatistik 
     Multipel-R 0,955208788 
     R-kvadrat 0,912423829 
     Justerad R-kvadrat 0,912070983 
     Standardfel 262207,1699 
     Observationer 1247 
     

       ANOVA 
        fg KvS MKv F p-värde för F 

 Regression 5 8,88938E+14 1,7779E+14 2585,904255 0 
 Residual 1241 8,5322E+13 6,8753E+10 

   Totalt 1246 9,7426E+14       
 

         Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant -311809,2715 27954,21528 -11,1542845 1,3329E-27 -366652,0134 -256966,5297 

Boyta 54341,83575 1063,748213 51,0852428 1,9822E-307 52254,89223 56428,77928 

Manadsavgift -106,9738601 21,04382733 -5,08338424 4,27694E-07 -148,2592684 -65,68845189 

Månadsnr 8528,686884 316,3657745 26,9583108 2,2266E-126 7908,016036 9149,357733 

Våningsplan 19638,1761 3505,824912 5,60158496 2,6135E-08 12760,17761 26516,1746 
Närhet till nybebyggt 
område -500787,2709 16428,33186 -30,483148 8,3794E-153 -533017,6432 -468556,8987 

 

Tanken med denna regression är att visa hur man introducera en så kallad ”dummy variabel” 

nämligen ett nytt prispåverkande attribut som jag kallar närhet till nybebyggt område. Där 

försäljningarna i Hjorthagen får värdet 1, det vill säga närhet till nybebyggt område på detta 

attribut och försäljningarna i Gärdet 0. 

Värdet för denna variabel är -500 787 kr vilket kan anses vara prisskillnader på de två olika 

områdena. Värdet på denna variabel är i dagsläget inte speciellt intressant vad som dock är 

intressant är att den skulle kunna jämföras mot samma variabel producerad av försäljningsdata 

om 10-15år när Norra Djurgårdsstaden är färdigställt och alla eventuella effekter har konsumerats 

av bostadsrättspriserna. Då skulle man få ett värde på den sökta värdestegrande attributet 

”Närhet till nybebyggt område” 
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5 Slutsats 

Metoden jag använt mig av går att genomföra och uppfyller syftet på att visa hur man kan 

undersöka en eventuell ekonomisk effekt skapad av förtätning på befintliga bostadsrätter i 

närområdet men ställer krav på att användaren har tillgång till rätt data samt analyserar ett område 

över tillräcklig tid för att fånga in alla effekter. 

Slutsatsen av resultatet är att i de regressioner samt den graf som togs fram med hjälp av 

försäljningsdatan är att det ej går att avläsa något större prispåverkande effekt. 

Jag anser att detta beror på försäljningsdata där Norra Djurgårdsstaden fortfarande bara är i 

byggnationsstadiet och effekten av området har inte hunnit få något genomslag. 

6 Avslutande diskussion och kommentarer 

Mina förväntningar på resultatet av arbetet förändrades ju mer jag satte mig in i 

problemställningen, dels pågrund av att varje område är unikt samt pågrund av svårigheten med 

att skaffa sig rätt data. Jag tror fortfarande att det finns en prisstegrande effekt, dock så krävs det 

rätt områden och rätt data för att kunna mäta och tidsbestämma denna effekt.  

Jag tror dock att med den eventuella ändringen i regleringen för uthyrning av bostadsrätter som 

vi ser 2012 där uthyrningen av bostadsrätter kommer underlättas samt ett i framtiden eventuellt 

ökande av ägarlägenheter kan tänkas skapa en marknad för företag med affärside att köpa, hyra ut 

och sälja bostadsrätter och ägarlägenheter. Då kommer det att skapas incitament både för dessa 

företag och för privatpersoner att hänga med i prisstegrande trender så som denna. Dessa företag 

och privatpersoner kommer dessutom ha lättare att köpa och sälja vid valda tillfällen då de själva 

inte bor i lägenheterna. Huru vida detta är moraliskt gångbart då det kan sätta hyresgäster i 

ogynnsamma boendeförhållanden med korta kontrakt eller inte tänker jag inte spekulera i. 

Jag skulle vilja se fortsatta försök på att undersöka en ekonomisk effekt av förtätning på 

närområdet min åsikt är att alla typer av förtätning har en effekt på närliggande bebyggelse och 

att den borde gå att mäta med rätt tillvägagångssätt och material. Jag tror att i framtiden kommer 

denna effekt vara större eftersom allmänheten kommer vara mer medvetna när de köper sitt 

boende, jag tror att investeringsaspekten/kriteriet när man väljer sitt boende kommer bli eller 

borde bli allt större då priserna stiger och stiger. Det borde alltså vara av vikt att vara medveten 

av sin ”placering”. Jag skulle också tycka att det vore intressant att göra om min studie på ett mer 

exakt sätt om 10år till 15år när Norra Djurgårdsstaden närmar sig färdigställandet och alla typer 

händelser kan fångas in och dess eventuella effekter kan undersökas och analyseras. Samt att man 

då gör en liknande regression som Regressionen 2 i detta arbete och jämför med värdet på den 

tillförda variabeln närhet till nybebyggt område 
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