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Sammanfattning 

I syfte att bemöta befolkningstillväxten i Stockholmsområdet har flera satsningar inom 

kollektivtrafiken påbörjats. Denna studie har fokuserat på utbyggnaden av tunnelbanesystemet 

till Hammarby Sjöstad och undersökt sambandet mellan den planerade tunnelbanestationen 

Hammarby Kanal och bostadsrättspriser i området. Egeninsamlade data från perioden 2013 till 

2017 lägger grunden för den hedoniska prissättningsmodell som skattas i syfte att pröva hur 

euklidiskt avstånd och gångavstånd till den planerade tunnelbanestationen samvarierar med 

bostadsrättspriser i området. För att undersöka huruvida den ökade tillgängligheten till 

kollektivtrafiken gav en kausal effekt på bostadsrättspriser i Hammarby Sjöstad analyseras en 

difference-in-differences-modell som jämför bostadspriserna före och efter samrådet. 

Resultatet har visat på en negativ samvariation mellan närhet till den planerade 

tunnelbanestationen och bostadsrättspriser i Hammarby Sjöstad. Däremot hade samrådet en 

positiv effekt på bostadspriser som kunde statistiskt säkerställas ett år efter samrådet vilket 

indikerar att en ökad tillgänglighet överlag är något som värderas positivt i Hammarby Sjöstad. 

Abstract 

To respond to the population growth in the Stockholm area, several public transit investments 

have begun. This study has been focusing on the extension of the metro to Hammarby Sjöstad 

and has examined the connection between the planned metro station Hammarby Kanal and 

housing prices in the area. Self-collected data from 2013 to 2017 lay the foundation for the 

hedonic pricing model which estimates how Euclidian distance and walking distance covaries 

with housing prices in the area. To examine whether the increased access to public transport 

gave a causal effect on the housing prices in Hammarby Sjöstad, a difference-in-differences 

model that compares the housing prices before and after the consultation is also analyzed. The 

result shows that there is a negative covariation between being close to the planned metro 

station and housing prices in Hammarby Sjöstad. However, the consultation had a positive 

effect on housing prices that was statistically significant one year after the consultation which 

indicates that an increased accessibility is something that is positively valued in Hammarby 

Sjöstad. 

 

Nyckelord: bostadspriser; kollektiva färdmedel; hedonisk prissättning; difference-in-

differences; Hammarby Sjöstad. 
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1. Introduktion 

Folkmängden i Stockholms län uppgick 2013 till cirka 2,2 miljoner.1 Denna siffra förväntas 

öka till cirka 2,7 miljoner till 2027 (TRF, 2018). Enligt Region Stockholm leder denna 

befolkningstillväxt till ett ökat behov av kollektivtrafik för att Stockholm ska kunna växa på ett 

sätt som är hållbart.2 En högre befolkningsmängd utan upprustning och utbyggnad av 

nuvarande kollektivtrafik skulle skapa trängsel och riskerar leda till att fler vänder sig till bilen 

som ett alternativt färdmedel. Detta skulle i sin tur leda till ökade koldioxidutsläpp och trängsel 

på bilvägarna. Det skulle även gå emot de tre övergripande mål som fastställts i 

trafikförsörjningsprogrammet: ökat kollektivt resande, smart kollektivtrafiksystem och en 

attraktiv region.3 

För att bemöta denna demografiska förändring har 2013 års Stockholmsförhandling, utsedd av 

regeringen för att genomföra förhandlingar om Stockholms läns infrastruktur, tecknat avtal med 

Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm), Stockholms stad, Järfälla kommun, 

Nacka kommun och Solna stad. Avtalet innebär bland annat en utbyggnation av tunnelbanan 

till Hammarby Sjöstad.4 I februari 2015 hölls ett samråd angående var den nya 

tunnelbanestationen, som kommer få namnet Hammarby Kanal, skulle ligga.5 Utbyggnationen 

förväntas starta i början av 2020 och stå färdig 2030.6  

Hammarby Sjöstad är redan idag ett attraktivt område som lanserats med ett tydligt miljöfokus, 

bland annat genom satsningar på hållbara material som trä, glas och sten vid byggande i 

området.7 Idag finns redan flera olika kollektiva färdmedel tillgängliga i Hammarby Sjöstad 

(buss, tvärbana, pendelbåt) och Foletta och Field (2011) uppskattar att ungefär hälften av de 

boende i området 2010 valde att resa med kollektiva färdmedel medan endast 21 procent valde 

bilen. När den planerade tunnelbanestationen står färdig kommer den att vara lokaliserad 

bredvid tvärbanestationen Luma varifrån det idag tar cirka fem till sex minuter att ta sig med 

tvärbanan till närmaste tunnelbanestation (Gullmarsplan).8 Att åka mellan Luma och 

 
1http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdNov/table/ta

bleViewLayout1/ (hämtad: 2019-12-10) 
2 https://www.sll.se/nyatunnelbanan/ (hämtad: 2020-01-12) 
3 https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/ (hämtad: 2019-12-08) 
4 http://stockholmsforhandlingen.se/faq (hämtad: 2019-12-08) 
5 https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nacka-soderort-beslut (hämtad: 2020-01-16) 
6 https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/bla-linje-till-sodermalm (hämtad: 2020-01-02) 
7 http://www.hammarbysjostad.se/hammarby-sjostad/ (hämtad 2020-01-02) 
8https://sl.se/ (hämtad: 2019-12-10) 
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exempelvis T-centralen tar idag cirka 20 minuter9 medan det från den nya stationen Hammarby 

Kanal uppskattas ta endast sex minuter10. Ett sätt att mäta huruvida en ökad tillgänglighet till 

tunnelbanan ökar attraktiviteten i ett område är att först titta på huruvida det finns ett samband 

mellan bostadspriser och avstånd till tunnelbana. Om ett samband föreligger blir det då 

intressant att undersöka hur detta samband eventuellt förändras när avståndet till tunnelbanan 

minskar.  

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger ett samband mellan ökad 

tillgänglighet till tunnelbanesystemet och bostadspriser samt om planerna på en ny 

tunnelbanestation har haft några effekter på bostadspriserna i Hammarby Sjöstad. 

Frågeställningarna som ska besvaras är: Hur samvarierar priset på bostadsrätter med avståndet 

till tunnelbanan? Vad är effekten av samrådet om stationslokalisering på bostadsrättspriser i 

Hammarby Sjöstad?  

Denna studie utgår från två motsatta hypoteser som utvecklas vidare i avsnitt fyra: 1) samrådet 

leder till högre bostadspriser och 2) samrådet leder till lägre bostadspriser. Eftersom 

tunnelbanestationen Hammarby Kanal inte är byggd ännu, undersöks det anteciperande 

agerandet från individer. 

För att besvara frågan om samvariationen mellan bostadsrättspris och avstånd till planerad 

tunnelbana skattas en hedonisk prisekvation, det vill säga en ekvation som tar hänsyn till att 

priset på bostadens är en funktion av attribut som till exempel bostadens storlek eller närhet till 

kollektiva färdmedel. För att skatta effekten av den ökade tillgängligheten till kollektivtrafiken 

på bostadsrättspriser i Hammarby Sjöstad används en difference-in-differences (DID) ansats 

där skillnader i bostadsrättspriser före och efter samrådet om den nya tunnelbanestationen 

analyseras. Skillnaderna i bostadsrättspriser i Hammarby Sjöstad före och efter samrådet 

jämförs med bostadsrättspriser i Norra Djurgårdsstaden, ett område vi bedömer likt Hammarby 

Sjöstad med avseende på flera betydande aspekter som exempelvis hållbarhetsaspekten, närhet 

till vatten och natur samt medelinkomst och grad av arbetslöshet. Skillnaden mellan de två 

områdena är att Norra Djurgårdsstaden inte har någon inplanerad tunnelbanestation. 

I en tidigare studie från 2019, Expansion av kollektivtrafiken – är det värt pengarna? 

undersöker Kelly Stenbeck och Daniel Törnqvist effekten av beslut om stationslokalisering i 

 
9 https://sl.se/ (hämtad: 2019-12-10) 
10 Muntlig information från Stefan Persson, Avdelningschef planering, förvaltning för utbyggd tunnelbana, 

region Stockholm. 
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stockholmsförorterna Barkarby och Nacka. Utöver teorin om hedonisk prissättning tillämpar 

författarna teorin om den monocentriska stadsbilden, en teori som kortfattat innebär att ju längre 

från stadens enda stadskärna (exempelvis Stockholms Centralstation) en bostad är belägen 

desto lägre pris förväntas bostaden ha, ceteris paribus. Stenbeck och Törnqvist (2019) studerar 

effekten på bostadsrättspriser för bostäder belägna högst 600 meter från den planerade stationen 

och använder sålda bostäder som ligger längre bort än 600 meter som jämförelsegrupp. Deras 

resultat visar på att bostadspriserna i Barkarby tenderar att vara högre ju närmre den planerade 

tunnelbanestationen som bostadsrätten är belägen medan bostadspriserna i Nacka Strand istället 

tenderar vara lägre ju närmre den planerade tunnelbanestationen som bostadsrätten är belägen. 

De kan inte statistiskt säkerställa en effekt av de planerade stationerna på bostadsrättspriser 

varken i Barkarby eller i Nacka Strand. 

I den här uppsatsen studeras Hammarby Sjöstad som till skillnad från Barkarby och Nacka 

Strand snarare kan ses som en utbyggnad av Stockholms innerstad än en förort. Vi har därför, 

till skillnad från Stenbeck och Törnqvist, valt att fokusera på den ökade tillgängligheten som 

kommer av den nya tunnelbanestationen och som innebär att boende i området får lättare att 

förflytta sig i staden. 

Resultatet från analysen visar att bostadspriserna i Hammarby Sjöstad tenderar att vara högre 

ju längre bort från den planerade tunnelbanestationen som bostadsrätten är belägen. I Norra 

Djurgårdsstaden är förhållandet det motsatta, det vill säga att bostadspriserna tenderar att vara 

lägre ju längre bort från tunnelbanestationen bostadsrätten är belägen. En positiv kausal effekt 

på bostadspriser i Hammarby Sjöstad kan statistiskt säkerställas året efter samrådet. Under det 

andra och tredje året efter kan däremot ingen kausal effekt statistiskt säkerställas.  

Studien är indelad i åtta avsnitt. I avsnitt två presenteras bakgrunden till den nya tunnelbanan i 

Hammarby Sjöstad samt tunnelbanans betydelse i Stockholm. I detta avsnitt beskrivs också 

bostadsområdena Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Avsnitt tre redogör för den 

tidigare forskning som behandlar hur en ökad tillgänglighet påverkar bostadspriser och avsnitt 

fyra presenterar den teoretiska bakgrunden för analysen. I avsnitt fem beskrivs de data och de 

variabler som ligger till grund för analysen. Avsnitt sex presenterar den empiriska metoden och 

i avsnitt sju redovisas och analyseras de resultat som framkommit. I avsnitt åtta delges de 

slutsatser som analysen ger upphov till.  
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2. Bakgrund 

I avsnitt 2.1 redogörs kort för motiven till den nya tunnelbanan samt när informationsdelningen 

och samrådet om stationen offentliggjordes. I avsnitt 2.2 presenteras bostadsområdena 

Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden samt motiven bakom valet av områden.  

2.1 Om nya tunnelbanan 

Senast en omfattande satsning på tunnelbanan gjordes var då huvudsakliga delen av den 

nuvarande tunnelbanan byggdes under 1970-talet.11 Ett av de motiv som lyfts fram gällande 

den nuvarande utbyggnaden av tunnelbanan är att råda bot på nuvarande och framtida trängseln 

som kännetecknar en så pass tätbefolkad region som Stockholm.12 Andra motiv som lyfts fram 

är att utbyggnaden av tunnelbanan medför positiva externaliteter såsom ökad tillit till offentliga 

institutioner liksom medborgare emellan, även kallat socialt kapital. Uteblivet socialt kapital 

kan medföra utanförskap i samhället som i sig kan medföra samhällskostnader och minskad 

produktivitet och tillväxt (2013 års Stockholmsförhandlingskansli, 2013b). En ökad 

trängselskatt utgör den huvudsakliga finansieringen av utbyggnaden, närmare 50 procent av 

kostnaderna. Staten, Stockholms stad, Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka kommun 

och Solna stad finansierar övriga kostnader.13  

Information om beslutet att bygga ut den befintliga tunnelbanelinjen till Hammarby Sjöstad 

delades med allmänheten i samband med en pressinformation i november 2013 (2013 års 

Stockholmsförhandlingskansli, 2013a) Information om att stationen skulle lokaliseras i 

Lumaparken presenterades första gången i samband med ett samråd i februari 2015.14 Som 

tidigare nämnts, förväntas utbyggnationen starta i början av 2020 och stå färdig 2030.15 Den 

nya stationen kommer exempelvis att innebära att restiden till T-centralen förkortas för de 

boende med 14 minuter jämfört med befintlig kollektivtrafik.16  

2.2 Om Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad 

I denna studie har vi valt att använda Norra Djurgårdsstaden som så kallad jämförelsegrupp. 

Avståndet till närmaste befintliga tunnelbanestation är idag ungefär lika långt i Norra 

Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad. Båda områdena ligger också på ungefär lika långt 

 
11 https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/byggtiden (hämtad: 2020-01-14) 
12 https://www.sll.se/nyatunnelbanan/ (hämtad: 2020-01-12) 
13 http://stockholmsforhandlingen.se/faq (hämtad: 2019-12-08) 
14 https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nacka-soderort-beslut (hämtad: 2020-01-02) 
15 https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/bla-linje-till-sodermalm (hämtad: 2020-01-02) 
16 Muntlig information från Stefan Persson, Avdelningschef planering, förvaltning för utbyggd tunnelbana, 

region Stockholm. 
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avstånd från stadscentrum i Stockholm (här definierat som Stockholms Centralstation) och har 

likartad tillgänglighet till vatten och natur.  Vi har tittat på flera alternativa områden att använda 

som jämförelsegrupp till Hammarby Sjöstad som också är likartade när det gäller avstånd till 

tunnelbana och stadscentrum samt närhet till natur och vatten, bland andra Liljeholmskajen och 

Kristineberg.  Anledningen till att vi valde Norra Djurgårdsstaden var att Norra Djurgårdsstaden 

och Hammarby Sjöstad har liknande samhällsplanering och båda områdena karaktäriseras av 

ett fokus på miljö och hållbarhet. Kartor och statistik presenteras här i syfte att visa hur likartade 

områdena är både vad gäller geografi och socioekonomiska faktorer.  

Figur 2.1 visar karta över Hammarby Sjöstad som visar på dess närhet till vatten och natur  

 

Källa: Open Street Map 

Hammarby Sjöstad är ett område i stadsdelsområdet Södermalm som tillhör Stockholms stad. 

Under 1980-talet påbörjades planeringen av att bygga om Hammarby Sjöstad som då var ett 

obebott industri- och hamnområde. Målet var att, med miljö- och hållbarhetslösningar i fokus, 

utvidga innerstaden och omvandla Hammarby Sjöstad till ett modernt bostadsområde.17 Som 

 
17 http://www.hammarbysjostad.se/hammarby-sjostad/hammarby-

sjostad/?fbclid=IwAR00xUTYb4Ju20Fp22lbkUPB__2jqkFP4xS6dfDvSFWqxU0bKTsquwS81tc (hämtad: 



9 

 

går att se i figur 2.1 omgärdas området av vatten i norr och parkmark ligger utspritt runtom i 

området. Närhet till grönområden finns också då Nacka naturreservat ligger i anslutning till 

området.  

Figur 2.2 visar karta över Norra Djurgårdsstaden som visar på dess närhet till vatten och natur.   

  

Källa: Open Street Map 

Norra Djurgårdsstaden är ett område i stadsdelsområdet Östermalm som tillhör Stockholms 

Stad. I likhet med Hammarby Sjöstad var visionen under planeringen av Norra Djurgårdsstaden 

att det skulle bli en utvidgning av innerstaden med fokus på hållbara lösningar.18 I figur 2.2 

visas att även Norra Djurgårdsstaden har nära till vatten och grönområden. I likhet med 

Hammarby Sjöstad finns parkmark utspritt i området.  

Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden har även socioekonomiska likheter, vilka 

presenteras i tabell 2.1 för åren 2013, 2015 och 2017. Statistiken är hämtad från SWECO som 

 
2020-01-15); https://www.hallbarstad.se/hammarby-sjostad-visar-

kretsloppstankande/?fbclid=IwAR24Y4b1tsoBXyYfGDEtxF84FqvtD_XGlh-fOd-MhXY27O6p6w3qzmHFszk 

(2020-01-15) 
18 http://djurgardsstaden.se/norra-djurgardsstaden/ (hämtad: 2020-01-03) 
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är Stockholms Stads leverantör av statistiktjänster. Statistik från Stockholms Stad tas med för 

att visa på hur Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden skiljer sig från Stockholm i stort.  

Tabell 2.1 visar statistik från år 2013, 2015 och 2017 för socioekonomiska faktorer som kan tänkas påverka individers 

förutsättningar och möjligheter att köpa bostad.   

Variabler Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad 
  

Stockholms Stad 
  

År 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Boende i arbetsför ålder  60–65% 60–65% 60–65% 55% 55% 55% 

Eftergymnasial utbildning 70% 70% 70–75% 55% 60% 60% 

Medelinkomst [tkr] >375 >410 >440 355,8 378,9 404,6 

Arbetslöshet 2,0% 1,5–2,0% 1,5% 3,5% 3,0% 3,0% 

Ekonomiskt bistånd <1% <1% <1% 3,2% 2,7% 2,7% 

Anm. 1: Statistiken avseende andel av befolkningen i arbetsför ålder samt andel av befolkningen med eftergymnasial 

utbildning är avrundade till närmsta fem procent. Arbetslöshet är avrundat till närmsta halva procent. 

Anm. 2: Ålderskategorierna skiljer sig något i statistiken som använts som underlag. Andel av befolkningen i arbetsför ålder 

samt andel av befolkningen med eftergymnasial ålder gäller för åldern 25 till 64 år. Medelinkomsten redovisas för 

befolkningen i åldern 20 till 64 år, arbetslösheten gäller 18 till 64 år. Ekonomiskt bistånd redovisas för hela befolkningen. 

Källa: Egna bearbetningar av statistik från SWECO.19  

Som kan avläsas i tabell 2.1 är runt sextio procent av de boende i de båda bostadsområdena och 

Stockholms Stad i arbetsför ålder.20 Majoriteten av dessa kan antas arbeta och är därmed 

beroende av att kunna ta sig till och från en arbetsplats. Av boende i bostadsområdena har 

omkring sjuttio procent eftergymnasial utbildning alla tre år. I Stockholms Stad är denna andel 

femtiofem procent 2013 och stiger sedan till sextio procent 2015 och 2017. Medelinkomsten 

2013 i både Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden är över 375 tusen kronor, 

motsvarande siffra för hela Stockholms Stad är 355,8 tusen kronor. Andelen arbetslösa i Norra 

Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad var 2013 två procent, 2015 och 2017 sjönk denna 

andel. Motsvarande siffra för Stockholms Stad var cirka tre och en halv procent 2013 och sjönk 

sedan till tre procent 2015 och 2017. Andelen av befolkningen som tog emot ekonomiskt 

bistånd i Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad var under en procent och konstant över 

tid. I hela Stockholms Stad tog runt 3 procent av befolkningen emot ekonomiskt bistånd. 

Sammantaget bedömer vi att Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad är jämförbara med 

avseende på de geografiska och socioekonomiska aspekter som lyfts fram.  

 
19 Statistiken finns inte tillgänglig externt utan har erhållits via kontakt med SWECO. Områdesfakta gäller för 

basområden 14403 och 1204 i Stockholms Stad för åren 2012 till 2019. 
20 Resterande 40 procent är 0–24 år och 65 och uppåt. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare studier som på olika sätt påvisar hur tillgänglighet till 

kollektiva färdmedel kan tänkas påverka mark- och bostadspriser. Vi utgår från att i ett område 

där ytterligare bebyggelse i nära anslutning till den nya tunnelbanan är begränsat, kommer 

högre markpriser leda till en ökning i priset på de befintliga byggnaderna i området, i enlighet 

med bilaga tre i Långtidsutredningen (2015). En del studier ger empiriska belägg för att ökad 

tillgänglighet samvarierar med ökade mark- och bostadspriser. Andra studier fastställer ett 

kausalt samband mellan ökad tillgänglighet och högre mark- och bostadspriser. Mot dessa ställs 

resultat från studier som påvisar positiva samband mellan tillgänglighet till kollektivtrafik och 

kriminalitet vilket i sin tur kan tänkas påverka bostadspriser negativt.  

Det finns extensiv internationell forskning kring samvariation mellan närhet till kollektivtrafik 

och mark- och bostadspriser. Redan på 1930-talet undersöker Spengler (1930) hur markpriser i 

New York samvarierar med byggnationen av järnväg. Han var en av de första att undersöka 

detta och kom fram till att ett positivt samband föreligger. Detta stöds senare av andra forskare 

och majoriteten av studier på detta område har kunnat påvisa att ett positivt samband föreligger 

mellan avstånd till järnväg och markpriser, se Damn et al (1980), Baum-Snow och Kahn (2000) 

samt Bohman och Nilsson (2016).  

Damn et al. (1980) tillämpar hedonisk prissättningsmetod för att studera hur markpriser 

samvarierar med öppnandet av en ny tunnelbana i Washington D.C. Förutom en signifikant 

positiv korrelation mellan markpris och tillgänglighet till tunnelbana, visar de att redan vid 

planeringsstadiet av tunnelbanan och innan den ens är byggd, kapitaliseras värdet i form av 

ökade markpriser där tunnelbanan ska byggas. Med andra ord verkar bostadsköpare agera 

anteciperande vilket höjer markpriset redan vid planeringsstadiet av tunnelbanan.  

Forskning återfinns även som tittat på de kausala effekterna av utbyggd tunnelbana på 

bostadsrättspriser, genom att jämföra bostadspriser före och efter byggnationer, se till exempel. 

Gibbon och Machin (2005), Harjunen (2018) och Agostini och Palmucci (2008). Gemensamt 

för dessa studier är tillämpningen av en så kallad difference-in-differences ansats och samtliga 

studier påvisar positiva effekter av ökad tillgänglighet till tunnelbana på bostadspriser. En utav 

de första studierna som estimerar detta är Gibbon och Machin (2005). De använder tidsseriedata 

för att estimera de kausala effekterna av bland annat utbyggd tunnelbana i sydöstra London i 

slutet av 1990-talet på bostadspriser. Deras resultat visar att en minskning av avståndet till 
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närmaste tunnelbanestation med en kilometer ökar bostadspriserna med en och en halv procent. 

De drar därmed slutsatsen att hushåll sätter stor vikt vid tillgänglighet till kollektiva färdmedel.  

Av de studier som hittills presenterats har merparten påvisat att kollektiva färdmedel uppfattas 

som något positivt av allmänheten och påverkar bostadspriser i områden kring kollektiva 

färdmedel positivt. Det finns emellertid flera studier som påvisar att grad av kriminalitet kan 

knytas till kollektiva färdmedel, se Bowes och Ihlanfeld (2001), Smith och Clarke (2000) samt 

Iseki et al. (2002). Baserat på officiell brottsstatistik påvisar de signifikanta men små och 

positiva samband mellan kollektivtrafik och kriminalitet. Bowes och Ihlanfeld (2001) visar 

även hur närheten till tågstationer påverkar bostadspriser i området negativt på grund av att 

stationerna attraherar kriminalitet. Bland deras resultat visar de att med tio procent statistisk 

säkerhet kan denna ”kriminalitetseffekt” som de benämner den förklara en minskning av 

bostadspriser som ligger inom 400 meter från stationen.  

Med utgångspunkt i den forskning som har beskrivits finns det empiriskt stöd för både positiv 

samvariation och kausalitet mellan tillgänglighet till kollektiva färdmedel och bostadspriser. En 

aspekt som dock skulle kunna påverka detta samband negativt är allmänhetens oro över 

kriminaliteten kopplad till kollektiva färdmedel.  Det finns även stöd för att resultatet kan se 

olika ut för olika områden och därför kan det vara svårt att dra allmänna slutsatser mellan 

områden, se Damm er al. (1980) samt Bohman och Nilsson (2016). Eftersom det enligt vår 

kännedom inte finns några tidigare studier av effekterna av den nya tunnelbanestationen i 

Hammarby Sjöstad eller något likartat område blir detta således relevant att undersöka. 
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4. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden till studien. I avsnitt 4.1 redogörs för 

hedonisk prissättning och i avsnitt 4.2 diskuteras hur avstånd kan definieras och mätas på olika 

sätt. I avsnitt 4.3 utvecklas de hypoteser som ligger till grund för denna studie och som baseras 

delvis på den hedoniska prissättningen och delvis på resultat från tidigare forskning. 

4.1 Hedonisk prissättning 

Hedonisk prissättning är en frekvent förekommande teori i forskning om bostadsmarknaden på 

grund av bostäders heterogena natur. Teorin i sin enklaste form innebär att varor utgörs av olika 

egenskaper som kan värderas och att det är summan av dessa egenskapers värden som utgör 

varans värde (Herath och Maier, 2010). 

Teorin är utvecklad av flera olika forskare genom åren och det råder inte total konsensus om 

vem som först introducerade den. Begreppet hedonic användes emellertid först av Court (1939) 

för General Motors. Begreppet användes då för att förklara hur egenskaper som bland annat en 

bils hästkrafter och storlek på däcken vägs in då bilens värde bestäms (Herath och Maier, 2010). 

Denna teori har senare byggts på av bland andra Lancaster (1966) som mer explicit tar hänsyn 

till nyttoaspekten i konsumentbeteendet och Rosen (1974) som bygger vidare på teorin genom 

att härleda en jämvikt i hedoniska prissättningsmodellen. Nedan förklaras de båda författarnas 

resonemang mer i detalj. 

Enligt Lancaster (1966) gäller att: (1) varor i sig ger inte konsumenten nytta utan det är dess 

inneboende attribut som ger nytta, (2) generellt besitter en vara fler än ett attribut och dessa 

attribut delas av många olika varor samt att (3) kombinationer av varor kan besitta attribut som 

skiljer sig från attributen hos de separata varorna. 

Detta resonemang byggs senare vidare på av Rosen (1974) som menar att när varor kan ses som 

paket av attribut så kan observerade marknadspriser också jämföras på de villkoren. Rosens 

teori leder till en metod i två steg; (1) en hedonisk prisekvation estimeras, (2) det implicita priset 

av ett attribut beräknas genom att ta partialderivatan av den hedoniska prisekvationen med 

avseende på attributet av intresse.  

Enligt Rosen (1974) antas en konsument maximera sin nyttofunktion, 𝑈(𝑧, 𝑋), där z är en vektor 

av bostadens attribut 1-i, 𝑧 = (𝑧1, … , 𝑧𝑖) och X är alla andra varor som konsumeras. Om 

konsumenter bara köper en bostad och priset på alla andra varor normaliseras till 1 så kan 

budgetrestriktionen skrivas som: 
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𝑌 = 𝑋 + 𝑝(𝑧𝑖),     (4.1) 

där Y är hushållets inkomst och 𝑝(𝑧𝑖) är den hedoniska prisekvationen. För att få fram det 

implicita priset av ett attribut maximeras nyttofunktionen under budgetrestriktion 4.1. Första 

ordningens villkor kommer således vara: 

𝜕𝑝

𝜕𝑧𝑖
= 𝑝𝑧𝑖

=
𝜕𝑈 𝜕𝑧𝑖⁄

𝜕𝑈 𝜕𝑋⁄
,     (4.2) 

vilket innebär att en nyttomaximerande individ kommer att välja bostadsattribut i så att det 

implicita priset av attributet är lika med marginella substitutionskvoten (MRS) mellan attributet 

och vara X. På samma vis kan partialderivatan av hedoniska prisekvationen tas med avseende 

på attributet av intresse, vilket kan tolkas som marginella betalningsviljan för attributet i fråga.21  

Följande är en klassisk hedonisk prisekvation22: 

𝑃𝑖 = 𝑓(𝑋𝑓𝑖, 𝑋𝑜𝑖, 𝑋𝑡𝑖),      (4.3) 

där 𝑋𝑓𝑖 är fastighetsrelaterade attribut som antal rum och typ av rum för bostad i, 𝑋𝑜𝑖 är 

områdesspecifika attribut som kriminalitet eller liknande för området som bostaden i är belägen, 

𝑋𝑡𝑖 är tillgänglighetsattribut som till exempel bostadens närhet till buss eller tunnelbana. Denna 

funktion ger upphov till en hedonisk prissättningsekvation med interceptet β0, attributens 

koefficienter βk för k stycken attribut: 

𝑃𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘
𝑘
𝑖=1 .     (4.4) 

Den hedoniska modellen har kritiserats av bland andra Wilhelmsson (2010) för dess 

antaganden. Bland annat har kritik riktats mot antagandet om symmetrisk information mellan 

köpare och säljare samt antagandet om jämvikt på bostadsmarknaden. 

Enligt Wilhemsson (2000, s. 801) kan det tänkas finnas en viss mängd av asymmetrisk 

information mellan köparen och säljaren. Till exempel att säljaren har bättre koll på eventuella 

stökiga grannar eller annat som inte framgår till köparen som skulle kunna tänkas påverka det 

slutgiltiga priset. Detta skulle i så fall leda till att priset är snedvridet uppåt eftersom priset är 

högre än om information om de stökiga grannarna hade internaliserats i priset. 

Det finns också en risk att efterfrågan och/eller utbud förändras snabbt och att 

bostadsmarknaden således inte är i jämvikt eftersom prisjusteringar på bostäder är tröga på 

 
21 Se även Wilhelmsson (2000, s. 800). 
22 Se även Herath och Maier (2010) för en annan variant. 
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grund av framförallt höga transaktionskostnader och flyttkostnader. Även här kan 

informationsskillnader leda till att efterfrågan skiftar långsammare än utbudet vid en chock 

(Wilhelmsson, 2000, s. 801). 

Att anta ett kritiskt förhållningssätt till resultatet är viktigt. Freeman (1979) konstaterar däremot 

att resultaten från flera studier ändå indikerar att modellen har substantiell förklaringsgrad när 

det kommer till bostadspriser och att det mer är en fråga om hur modellen specificeras.  

4.2 Avstånd 

Det finns två definitioner på avståndmått som används i närmare 80 procent av vetenskapliga 

artiklar som undersöker hur tillgänglighet till kollektiva färdmedel värderas i hedoniska 

prissättningsmodeller, se Heyman et.al (2019) och Apparicio et.al (2003). 23 

Det första avståndsmåttet är det så kallade euklidiska avståndet som enligt Apparicio et. al 

(2003) definieras som det linjära avståndet mellan två geografiska punkter. I vardagligt 

språkbruk benämns ofta euklidiskt avstånd som fågelvägen. Fördelen med euklidiskt avstånd 

är att det inte beror av hur gatunätverket är uppbyggt och förbiser eventuella temporära 

oframkomligheter som exempelvis vägunderhåll eller trafik. Således kommer det euklidiska 

avståndet att vara oberoende av tidpunkten för när avståndsmåttet beräknats. Kritiken mot 

euklidiskt avstånd är att det inte stämmer överens med de verkliga förhållanden som individer 

möter. 

Det andra avståndsmåttet är kortaste väg för en individ att gå från en destination till en annan 

genom stadens gatunätverk (Heyman et. al, 2019), så kallat gångavstånd. Gångavståndet är 

beroende av områdesomständigheter, som till exempel att det inte är fysiskt möjligt att gå rakt 

igenom en byggnad eller över vatten. Fördelen med gångavstånd är att det återspeglar verkliga 

spatiala förhållanden och kan tänkas bättre representera det avstånd individen faktiskt möter. 

Däremot är avståndet tidsberoende och utgår ifrån att alla individer väljer just den vägen.  

Eftersom det finns fördelar och nackdelar med bägge avståndsmått kommer båda användas i 

denna studie. 

 

 
23 Andra mer ovanliga avståndsmått är restid eller resekostnad, se Heyman et.al 2019. 
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4.3 Hypoteser 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och i den teori som presenterats följer två möjliga 

hypoteser.  

Hypotes 1 är att priset på bostadsrätter i behandlingsgruppen kommer att öka till följd av den 

ökade tillgängligheten som kommer av den nya tunnelbanestationen. Denna hypotes stöds av 

den hedoniska prissättningsmodellen i form av positiva tillgänglighetsattribut samt tidigare 

forskning, se till exempel Gibbon och Machin (2005), Harjunen (2018) samt Agostini och 

Palmucci (2008). 

Hypotes 2 är att priset på bostadsrätter i behandlingsgruppen minskar till följd av de andra 

konsekvenser som den ökade tillgängligheten skulle kunna medföra, såsom ökad oro för 

kriminalitet. Hypotesen stöds av den hedoniska prissättningsmodellen i form av ökade negativa 

områdesattribut samt tidigare forskning, jämför Bowes och Ihlanfeld (2001), Smith och Clarke 

(2000) samt Iseki et al. (2002). 
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5. Data 

De data som används i studien har insamlats med hjälp av ett skript skrivet i Python som hämtar 

ner data om bostadsrätterna från Hemnets onlinetjänst för slutpriser på bostadsrätter. 24 Skriptet 

använder Open Street Map, en hemsida med kartor liknande Google Maps, för att översätta 

adresser till koordinater.25 För att beräkna avståndsvariabeln för gångavstånd används dessa 

koordinater i Open Route Service, en hemsida som använder kartor från Open Street Map för 

att beräkna avstånd. 26 Koordinaterna används även för att med hjälp av jordens radie beräkna 

det euklidiska avståndet. Vi har alltså i beräkningen av det euklidiska avståndet tagit hänsyn till 

höjdskillnader, även om vi bedömer att dessa inte kommer att påverka resultatet nämnvärt.  

Hemnet har valts på grund av att det är den bostadsportal som idag har flest besökare.27 Hemnet 

skiljer sig från andra alternativ som Blocket och Booli.se eftersom endast fastighetsmäklare kan 

annonsera på hemsidan.28 Open Route Service har använts eftersom det går snabbare att 

automatiserat hämta ner data därifrån än från till exempel Google Maps vilka har restriktioner 

för hur mycket data som får hämtas ner under en begränsad tid.  

Perioden som undersökts är 2013-01-01 till 2017-12-31, två år före och två år efter samrådet då 

den nya stationen presenterades. I Hammarby Sjöstad har antal bostadsrätter som tagits med i 

analysen begränsats till de som är belägna max 500 meter (euklidiskt avstånd) från den 

planerade tunnelbaneuppgångens plats. Denna avgränsning har gjorts för att inte effekten av 

den nya stationen ska störas av att en bostadsrätt är belägen för nära en annan redan befintlig 

tunnelbanestation (i detta fall Gullmarsplan eller Skanstull). De bostadsrätter som ingår i 

analysen och har sålts i Norra Djurgårdsstaden är i snitt belägna cirka 120 meter euklidiskt 

avstånd närmre tunnelbanan (Ropsten) än vad de bostadsrätter som sålts i Hammarby Sjöstad 

är den befintliga tunnelbanestationen Gullmarsplan, se bilaga tre. Att snittet är högre i 

Hammarby Sjöstad beror delvis på att Norra Djurgårdsstaden är ett så pass nytt område att den 

delen av Norra Djurgårdsstaden där bostäder sålts ligger inom ett begränsat område. Det har 

med andra ord inte sålts bostäder som tillhör Norra Djurgårdsstaden på lika långt avstånd från 

tunnelbanan som i Hammarby Sjöstad. 

 
24 https://www.hemnet.se/salda/lagenhet/ (hämtad: 2019-11-23) 
25 https://www.openstreetmap.org/#map=17/59.30531/18.09478 (hämtad 2020-01-08) 
26 http://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km 

(hämtad: 2019-11-23) 
27 https://www.privatmaklaren.se/kopa/sok-bostad.asp (hämtad: 2020-01-02) 
28 https://www.booli.se/blogg/vad-skiljer-booli-se-fran-hemnet-blocket/ (hämtad: 2020-01-02) 
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I analysen ingår totalt 1 215 sålda bostadsrätter, varav 783 i Hammarby Sjöstad och 432 i Norra 

Djurgårdsstaden. Den deskriptiva statistiken för dessa presenteras i tabell 5.1. Tabell 5.1 visar 

att medelvärdet för pris per rum är cirka 1,8 miljoner kronor. Medelvärdet för euklidiskt avstånd 

till närmaste tunnelbanestationen (den planerade i Hammarby Sjöstad) är cirka 492 meter 

medan medelvärdet för gångavståndet är cirka 663 meter. Variabeln antal rum har ett 

medelvärde på cirka 2,8 rum och medelvärdet av månadsavgiften är cirka 4,3 tusen kronor. 

Uppdelad statistik för Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden hittas i bilaga 3. 

Tabell 5.1 visar deskriptiv statistik för Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden för perioden 2013 till 2017. 

Variabel Antal Medelvärde Standardavvikelse Max Min 

Försäljningsår 1 215 2015.362 1.316 2017 2013 

Pris [kr] 1 215 5 067 177 1 820 473 1.95e+07 1 750 000 

Pris per rum [kr] 1 215 1 844 234 416 280.3 4 450 000 848 750 

Euklidiskt Avstånd [m] 1 215 492.006 293.404 999.220 45.979 

Gångavstånd [m] 1 215 663.693 443.986 1441.6 66.7 

Boarea [kvm] 1 215 74.787 24.261 166 0 

Antal Rum 1 215 2.821 0.964 6 1 

Månadsavgift [kr] 1 215 4 307.222 1 189.952 11 364 1 625 

Kvartal 1 1 215 0.2494 0.433 1 0 

Kvartal 2 1 215 0.259 0.438 1 0 

Kvartal 3 1 215 0.267 0.443 1 0 

Kvartal 4 1 215 0.224 0.417 1 0 

Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet. 

5.1 Beskrivning av avståndsvariabler 

Euklidiskt avstånd är den första avståndsvariabeln som kommer att undersökas. Figur 5.1 visar 

spridningen av euklidiskt avstånd från den planerade tunnelbanestationen Hammarby kanal före 

och efter samrådet. Tvärbanestationen Luma är lokaliserad bredvid den planerade 

tunnelbanestationen så samvariationen mellan pris per rum och tillgängligheten till kollektiva 

färdmedel kan ses i den vänstra bilden i figur 5.1. Den högra bilden visar hur samvariationen 

med pris per rum ser ut då valmöjligheterna för (planerade) kollektiva färdmedel ökar. I figur 

5.1 kan anas en viss förändring i spridningen i värderingen av platsen för den planerade 

tunnelbanestationen, däremot visar trendlinjen ingen större förändring.  Figur 5.2 visar 

motsvarande samvariation för Norra Djurgårdsstaden, där en svagt negativ trend kan urskiljas 

vilket innebär att ett längre avstånd till tunnelbanestationen samvarierar med ett lägre pris på 

bostaden.  
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Figur 5.1 visar korrelationen mellan pris per rum och euklidiskt avstånd till den planerade tunnelbanan för sålda 

bostadsrätter i Hammarby Sjöstad före och efter samrådet om stationslokalisering. 

 

Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet. 

Figur 5.1 visar korrelationen mellan pris per rum och euklidiskt avstånd till närmaste tunnelbanestation för sålda 

bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden. 

 

Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet. 
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Gångavstånd är den andra avståndsvariabeln som kommer att undersökas och 

spridningsdiagrammen för denna variabel påvisar liknande samvariation som figur 5.1 och figur 

5.2 för euklidiskt avstånd, se bilaga 2.  

5.2 Beskrivning av övriga variabler 

Pris per rum är den beroende variabeln som används i analysen. I de data som inhämtats från 

Hemnet är priset angett som försäljningspris. Detta pris har dividerats på bostadsrättens antal 

rum som också angetts på Hemnet för att få ut variabeln pris per rum.  

Boarea är en variabel som vanligen förekommer i hedonisk prissättningsanalys för att ta hänsyn 

till bostäders olika storlek, jämför till exempel Malpezzi (2003, s. 78). Eftersom antal rum ingår 

i den beroende variabeln har hänsyn tagits till olika storlek på lägenheterna på så vis och därför 

kommer boarea utelämnas ur regressionen. Boarea och antal rum är två högt korrelerade 

variabler, se korrelationsmatrisen i bilaga 1. 

Byggår eller ålder på bostaden är en diskret variabel som även den ofta förekommer i hedoniska 

prisregressioner och beskriver året som bostaden byggdes respektive antal år sedan bostaden 

byggdes (Malpezzi, 2003, s. 79). En bostads byggår kan tänkas korrelera med vilken typ av 

renoveringsbehov som finns men även vilka typer av bekvämligheter som följer med bostaden, 

som exempelvis hiss eller andra tekniska lösningar. Eftersom Hammarby Sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden är så pass nya områden och nästan alla bostäder som ingår i de data som 

använts i studien är byggda efter 2000 bedöms denna variabels påverkan vara begränsad och 

således tas den inte med i ekvationen. 

Försäljningsår inkluderas i regressionen för att ta hänsyn till årsspecifika skillnader som 

exempelvis inflation.  

Månadsavgift anger den avgift som betalas per månad av ägaren till bostadsrätten efter köpet. 

Denna avgift betalas för att täcka gemensamma kostnader för exempelvis tvättstuga, 

sophantering och liknande. I figur 5.3 ses spridningen av insamlade data och en negativ trend 

kan anas. 
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Figur 5.3 visar spridningen av månadsavgift för sålda bostadsrätter i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. 

 

Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet. 

Hammarby Sjöstad är en binär dummyvariabel som antar värde 1 om bostaden befinner sig i 

behandlingsgruppen Hammarby Sjöstad och värde 0 om bostaden befinner sig i 

jämförelsegruppen Norra Djurgårdsstaden.  

Kvartal delar in observationerna i fyra olika kvartal beroende på vilken del av året bostaden är 

såld. Detta görs på grund av att det kvartal bostadsrätten säljs i skulle kunna tänkas påverka 

priset på bostaden.  

5.3 Källkritik av data 

Det kan finnas fel i de data som inhämtats från Hemnet, exempelvis på grund av att de som lagt 

in annonsen matat in fel uppgifter. Det kan också ha uppstått fel i inhämtningen av data på 

grund av Python-skriptet eller i de fall då justeringar i data fick göras manuellt. Detta skulle i 

så fall leda till att de data som använts i studien innehåller felaktiga uppgifter vilket skulle kunna 

leda till att resultatet blir snedvridet. Noggranna kontroller för att minska risken för 

inmatningsfel har emellertid genomförts. 

På grund av att två bostadsrätter i Hammarby Sjöstad har saknat fullständiga adresser och det 

därför inte varit möjligt att beräkna dessas avståndsmått så har dessa två exkluderats ur de data 

som använts i studien. I de data som inhämtas finns femton sålda bostäder vilka saknade adress 

på Hemnet. Hemnet angav i dessa fall lägenhetsnummer vilka med hjälp av 
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bostadsrättsföreningen för dessa bostadsrätters ekonomiska plan och ABRF Group AB29 kunde 

översättas till adresser.30 På så vis kunde dessa bostäders avståndsmått beräknas och dessa 

kunde inkluderas i studien. Vi har, som tidigare nämnts, exkluderat variabeln byggår vilket 

gjorts delvis på grund av begränsad spridning i denna variabel då nästan alla sålda bostadsrätter 

är byggda efter år 2000 och delvis på grund av att det vid flera tillfällen uppkom flera olika 

byggår till lägenheter med samma adress vilket gjorde att vi bedömde variabeln som mindre 

pålitlig.  

De tidpunkter som valts för informationsdelningen och för samrådet om stationslokaliseringen 

har avrundats till närmaste helår eftersom de båda tillfällena låg nära årsskiftet. Detta innebär 

att några lägenhetsförsäljningar skulle kunna befinna sig i fel grupper vilket skulle kunna leda 

till en snedvridning i resultatet. 

Data som hade varit idealt att ha med i studien hade varit fler variabler som skulle kunna tänkas 

påverka priset på en bostadsrätt i de givna områdena. Exempel på detta skulle kunna vara 

uppgifter om huruvida bostaden har balkong/uteplats, utsikt mot vatten eller vilket våningsplan 

den befinner sig på.   

 
29 ABRF Group AB är en digital plattform för bostadsrättsföreningar och boende i bostadsrätter med en databas 

innehållande information om Sveriges bostadsrättsföreningar. Denna information handlar bland annat om 

föreningens fastigheter och försäljningar. 
30 http://www.brfhusarhagen.se/wp-content/uploads/2015/05/Ekonomisk-plan.pdf (hämtad: 2020-01-08); 

https://www.allabrf.se/brf-husarhagen-stockholm/omradet (hämtad: 2020-01-08) 
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6. Empirisk metod 

6.1 Hedonisk prissättningsmodell 

Med utgångspunkt i ekvation 4.4 specificeras en prisekvation med fastighetsrelaterade attribut 

och tillgänglighetsattribut: 

𝑃𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑓𝑘𝑋𝑓𝑘
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑡𝑘𝑋𝑡𝑘

𝑘
𝑖=1 ,    (6.1) 

Den beroende variabeln i ekvationen är pris per rum. De fastighetsrelaterade attribut som ingår 

i ekvationen är månadsavgift, försäljningsår samt dummyvariabler för Hammarby Sjöstad och 

kvartal 1, kvartal 2 och kvartal 3. Kvartal 4 används således som bas. Eftersom vi är 

intresserade av att undersöka både euklidiskt avstånd och gångavstånd till tunnelbanestationen 

kommer variabeln avstånd i ena fallet vara euklidiskt avstånd och i andra fallet gångavstånd. 

Den funktionella formen som används är den linjära. Modellen som estimeras för att analysera 

sambandet mellan pris per rum och avstånd anges i ekvation 6.2. 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑚𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑖 + 𝛽2 × 𝑀å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡𝑖 + 𝛽3 × 𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠å𝑟𝑖 +

𝛿1 × 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑏𝑦 𝑆𝑗ö𝑠𝑡𝑎𝑑 + 𝛿2 × 𝐾𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙 1 + 𝛿3 × 𝐾𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙 2 + 𝛿4 × 𝐾𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙 3 + 휀𝑖

      (6.2) 

6.2 Difference-in-Differences 

En så kallad difference-in-differences metod (förkortas härmed till DID) tillämpas för att 

undersöka skillnader i bostadspriser i Hammarby Sjöstad före och efter samrådet om 

stationslokalisering 2015. Metoden bygger på att det finns två grupper, en behandlingsgrupp 

och en jämförelsegrupp, som i utgångsläget har parallella trender i den beroende variabeln. 

Samrådet kommer då vara den enda exogena variabeln och unik för behandlingsgruppen. 

Eftersom samrådet endast berör Hammarby Sjöstad kommer detta område utgöra 

behandlingsgrupp och Norra Djurgårdsstaden jämförelsegrupp. En eventuell kausal effekt på 

bostadspriser i Hammarby Sjöstad som följd av samrådet kan då påvisas. Den modell som 

kommer tillämpas för att estimera detta återfinns i ekvation 6.3, jämför till exempel Meyer 

(1995) och Harjunen (2018). 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑚𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽 × 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑏𝑦 𝑆𝑗ö𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖 × 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 + 𝜃 × 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑏𝑦 𝑆𝑗ö𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖 +

𝛿 ∗ 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 + 휀𝑖𝑡      (6.3) 

I ekvation 6.3 utgör 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑚𝑖𝑡 den beroende variabeln och visar pris per rum för bostad i 

som är sålts år t. 𝛼0 är en konstant, 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑏𝑦 𝑆𝑗ö𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖 är en dummy-variabel som antar 
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värde 1 om den sålda bostaden i ligger i Hammarby Sjöstad och värde 0 om den ligger i Norra 

Djurgårdsstaden. 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 är en tidsdummy där ett värde 1 indikerar att bostaden är såld under 

tidsperioden efter samrådet och 0 om bostaden är såld innan samrådet. Interaktionstermen 

𝐻𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑏𝑦 𝑆𝑗ö𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖 ∗ 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑡 antar ett värde 1 om bostadsrätt i ligger i Hammarby Sjöstad 

och såldes under tidsperioden efter samrådet. Således blir koefficienten 𝛽 av störst intresse för 

denna studie då den fångar upp den kausala effekten av minskat avstånd till tunnelbana31. 휀𝑖𝑡 är 

en felterm.  

Den främsta kritiken mot DID som lyfts i Meyer (1995) är att det kan uppstå snedvridningar på 

grund av till exempel makroekonomiska fluktuationer. Dessa snedvridningar kan tänkas 

påverka behandlings- och jämförelsegrupperna olika, exempelvis kan en eventuell 

konjunktursvängning drabba olika områden olika hårt på olika marknader. Eftersom Hammarby 

Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden båda ligger inom Stockholms Stad och har bedömts lika på 

flera geografiska och socioekonomiska aspekter kommer de förmodligen påverkas lika av en 

eventuell makroekonomisk fluktuation. De två bostadsområdenas likheter stärker också 

antagandet om att samrådet är det enda som är unikt för Hammarby Sjöstad. 

I figur 6.1 illustreras genomsnittliga pris per rum för Hammarby Sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden under perioden 2013 till 2017.  

 
31 �̂�𝐷𝐼𝐷 = ∆ 𝑝𝑟𝑖𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 − ∆ 𝑝𝑟𝑖𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑗ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒  Denna ekvation visar hur koefficienten för interaktionstermen 

beräknas manuellt. Differensen mellan förändringen av medelvärden för behandling- respektive jämförelsegrupp 

ska tolkas som skattningen av den kausala effekten av ökad tillgänglighet till tunnelbana på bostadspriser. I 

avsnitt 7.2 i resultat redovisas dessa beräkningar i form av regressionstabeller.  
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Figur 6.1 visar genomsnittliga prisutvecklingen under perioden 2013 till 2017. Priset är avrundat till närmsta 100 tkr. 

 
Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet. 

Anm. 1: Den svarta, heldragna linjen visar ungefärlig tidpunkt för annonsering om stationslokalisering i Hammarby Sjöstad. 

Den svarta, streckade linjen visar ungefärlig tidpunkt för pressmeddelandet om den nya tunnelbanan. 

Anm. 2: I Norra Djurgårdsstaden går trenden över 2500 tkr under perioden efter 2017. Detta beror på två extremvärden som 

har en starkt positiv påverkan på trenden. 

Anm. 3: Helårspunkterna är ett medelvärde av prisutvecklingen ett halvår innan årsskiftet och ett halvår efter.  

I figur 6.1 visar den heldragna lodräta linjen ungefärlig tidpunkt för samrådet om 

stationslokalisering och den streckade lodräta linjen illustrerar ungefärlig tidpunkt för 

informationsdelningen. Prisutvecklingstrenderna i Hammarby Sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden är relativt parallella under perioden 2013 till 2015, med undantag för att 

trenderna närmar sig varandra i perioden 2014 till 2015. Helårspunkterna är ett dock ett 

medelvärde av prisutvecklingen ett halvår innan årsskiftet och ett halvår efter och därför skulle 

en del av den eventuella effekten av den ökade tillgängligheten kunna ses redan i punkten för 

2015, vilket skulle kunna förklara närmandet av trenderna. Året efter tidpunkten för samrådet 

är prisutvecklingstrenden fortsatt positiv i de båda områdena men de ligger betydligt närmare 

varandra i pris än vad de gjorde innan. Det andra och året efter samrådet går trenderna om 

varandra flera gånger, något som delvis kan ha att göra med två extremvärden som påverkar 

den genomsnittliga prisutvecklingen under 2017.  Att bägge områden har parallella trender 

perioden före samrådet ger stöd för tillämpningen av DID-metoden. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien. I avsnitt 7.1 presenteras resultatet av den 

hedoniska prissättningsmodellen och i 7.1.1 följer en diskussion av det resultatet. I avsnitt 7.2 

presenteras resultatet av DID-metoden, följt av avsnitt 7.2.1 där detta resultat diskuteras.  

7.1 Hedonisk prissättning 

Den hedoniska prissättningsmetoden skattar hur genomsnittligt pris per rum förändras då 

avståndet till tunnelbanan ökar med 100 meter.32 I tabell 7.1 redovisas regressionerna med 

euklidiskt avstånd som avståndsvariabel. Tabellen visar även genomsnittlig skillnad mellan 

skattningen av pris per rum i Hammarby Sjöstad och i Norra Djurgårdsstaden. I tabell 7.2 

redovisas motsvarande resultat med gångavstånd som avståndsvariabel. De kontrollvariabler 

som inkluderats i regressionerna är månadsavgift, försäljningsår samt dummy-variabler som 

antar värde ett om bostadsrätten såldes under det kvartalet.33 

Tabell 7.1 Hedonisk prisregression av pris per rum, euklidiskt avstånd 

 (1) (2) (3) 

VARIABLER Hammarby 

Sjöstad 

Norra Djurgårdsstaden Hammarby Sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden 

    

Euklidiskt Avstånd [100 m] 48 202*** -115 792***  

 (12 089) (28 054)  

(Euklidiskt Avstånd [100 m] * 

Hammarby Sjöstad) 

  47 618*** 

   (11 999) 

Månadsavgift [tkr] -61 499*** -75 753*** -70 366*** 

 (12 066) (20 289) (10 823) 

Försäljningsår 143 703*** 108 888*** 140 557*** 

 (9 065) (13 846) (7 655) 

Hammarby Sjöstad   -279 979*** 

   (38 196) 

Kvartal 1 -19 044 20 650 2 549 

 (34 627) (48 704) (28 606) 

Kvartal 2 5 235 -13 119 -2 274 

 (33 348) (41 322) (26 325) 

Kvartal 3 67 517** 39 116 54 674** 

 (32 941) (46 397) (27 336) 

Konstant -2.877e+08*** -2.162e+08*** -2.810e+08*** 

 (1.827e+07) (2.797e+07) (1.544e+07) 

    

Observationer 783 432 1 215 

Justerad R2 0.287 0.287 0.307 

Robusta standardfel i paranteser 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet och Open Route Service. 

 
32 Vi har även testat att använda ln deflaterat pris som beroende variabel, vilket ger liknande resultat. 
33 Vi har även testat att inkludera boarea, vilket inte påverkar vår slutsats. 
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Regression (1) i tabell 7.1 visar resultatet för sålda bostadsrätter i Hammarby Sjöstad. Resultatet 

är signifikant på 1-procentsnivå förutom för skattningarna för kvartalen där kvartal tre är 

signifikant på en 5-procentsnivå medan koefficienterna för kvartal ett och kvartal två inte är 

signifikanta. Resultatet visar på att pris per rum i snitt ökar med cirka 48,2 tusen kronor per 100 

meter euklidiskt avstånd från den planerade tunnelbanestationen som bostadsrätten är belägen. 

Om denna ökning är linjär skulle detta alltså innebära att en bostadsrätt med tre rum som är 

belägen 500 meter från den planerade tunnelbanan i snitt kostar cirka 578,4 tusen kronor mer 

än en likadan lägenhet som är belägen 100 meter från den planerade tunnelbanan. Resultatet 

visar även att en ökning av månadsavgiften med tusen kronor minskar pris per rum med cirka 

61,5 tusen kronor i genomsnitt. En bostad som säljs ett år senare än en annan säljs i snitt för 

cirka 143,7 tusen kronor mer. 

Regression (2) i tabell 7.1 visar motsvarande resultat för Norra Djurgårdsstaden. Även här är 

resultatet signifikant på en 1-procentsnivå för alla skattningar utom för kvartalen. Här är dock 

även skattningen för kvartal tre icke-signifikant. Resultatet för avståndsvariabelns påverkan 

visar på en annorlunda skattning än i Hammarby Sjöstad. Pris per rum för en såld bostadsrätt i 

Norra Djurgårdsstaden är i snitt 115,9 tusen kronor lägre per 100 meter euklidiskt avstånd från 

tunnelbanan bostadsrätten är belägen. Om även denna ökning är linjär skulle det innebära att 

en bostadsrätt med tre rum belägen 500 meter från tunnelbanan i snitt kostar cirka 1,4 miljoner 

mindre än en likadan lägenhet som är belägen 100 meter från tunnelbanan. Resultatet visar 

också att en ökning av månadsavgiften med tusen kronor samvarierar med en minskning i pris 

per rum med 75,8 tusen kronor i genomsnitt och en bostad som säljs ett år senare än en annan 

säljs i snitt för 108,9 tusen kronor mer per rum. 

Regression (3) i tabell 7.1 visar resultatet för en regression där sålda bostadsrätter i både 

Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden är inkluderade. Även i denna regression är 

resultatet signifikant på en 1-procentsnivå bortsett från variablerna för kvartal, där kvartal ett 

och två är icke signifikanta och kvartal tre signifikant på en 5-procensnivå. 

Interaktionsvariabeln stämmer väl överens med resultatet för euklidiskt avstånd i regression (1). 

Dummy-variabeln för Hammarby Sjöstad visar på att en såld bostadsrätt i Hammarby Sjöstad i 

snitt kostar 280,0 tusen kronor mindre per rum än en bostadsrätt i Norra Djurgårdsstaden.  
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Tabell 7.2 Hedonisk prisregression av pris per rum, gångavstånd 

 (1) (2) (3) 

VARIABLER Hammarby Sjöstad Norra Djurgårdsstaden Hammarby Sjöstad och Norra 

Djurgårdsstaden 

    

Gångavstånd [100 m] 50 327*** -96 910***  

 (10 534) (19 638)  

(Gångavstånd [100 m] * 

Hammarby Sjöstad) 

  49 575*** 

   (10 474) 

Månadsavgift [tkr] -61 627*** -75 633*** -70 438*** 

 (11 882) (19 951) (10 726) 

Försäljningsår 144 494*** 113 702*** 141 145*** 

 (9 021) (13 413) (7 629) 

Hammarby Sjöstad   -315 257*** 

   (39 670) 

Kvartal 1 -23 355 6 566 -279.2 

 (34 543) (47 892) (28 577) 

Kvartal 2 2 724 -15 645 -3 943 

 (33 313) (40 617) (26 306) 

Kvartal 3 66 861** 38 475 54 213** 

 (32 936) (44 992) (27 353) 

Konstant -2.893e+08*** -2.257e+08*** -2.822e+08*** 

 (1.818e+07) (2.706e+07) (1.538e+07) 

    

Observationer 783 432 1,215 

Justerad R2 0.293 0.311 0.311 

Robusta standardfel i parantes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet och Open Route Service. 

 

Resultatet som redovisas i tabell 7.2 där gångavstånd till den planerade tunnelbanestationen 

används som avståndsvariabel visar på ett liknande resultat som i tabell 7.1. Eftersom 

kontrollvariablerna är så pass lika oavsett avståndsmått kommenteras inte dessa igen.  

I kolumn (1) redovisas resultatet för regressionen där endast sålda bostadsrätter i Hammarby 

Sjöstad är inkluderade. Då gångavståndet till den planerade tunnelbanan ökar med 100 meter 

säljs bostadsrätten för i snitt 50,3 tusen kronor mer per rum. Om denna ökning är linjär skulle 

det alltså innebära att en bostadsrätt med tre rum som är belägen 500 meter från den planerade 

tunnelbanestationen i snitt kostar cirka 603,9 tusen kronor mer än en likadan bostadsrätt som 

ligger 100 meter från den planerade tunnelbanestationen. Motsvarande resultat för regressionen 

för Norra Djurgårdsstaden redovisas i kolumn (2). En ökning av gångavståndet med 100 meter 

samvarierar med ett i genomsnitt cirka 96,9 tusen kronor lägre pris. Om denna minskning är 

linjär innebär detta alltså att en bostadsrätt med tre rum som är belägen 500 meter från 

tunnelbanan i snitt kommer kosta strax under 1,2 miljoner mindre per rum än en likadan 
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lägenhet som ligger 100 meter från tunnelbanan. Båda dessa variabler är signifikanta på en 1-

procentsnivå. 

Regression (3) redovisar resultatet för både Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. 

Interaktionsvariabeln stämmer väl överens med avståndsvariabeln i regression (1) och är 

signifikant på en 1-procentsnivå. Dummyvariabeln för Hammarby Sjöstad visar på att en 

bostadsrätt i Hammarby Sjöstad i snitt säljs för 315,3 kronor mindre per rum jämfört med en 

bostadsrätt i Norra Djurgårdsstaden. Även denna är signifikant på en 1-procentsnivå. 

Utifrån tabell 7.1 och tabell 7.2 kan även konstateras att hur avståndet samvarierar med pris per 

rum skiljer sig beroende på vilken avståndsvariabel som används. Då euklidiskt avstånd 

används som avståndsvariabel resulterar det i att en 100 meters ökning av avståndet från den 

planerade tunnelbanan korrelerar med ett i snitt 48 202 kronor högre pris per rum i Hammarby 

Sjöstad. Då gångavstånd används är denna siffra istället 50 327 kronor. I Hammarby Sjöstad är 

skillnaden i skattningen av avståndets påverkan i snitt cirka 2,1 tusen kronor per rum. 

Motsvarande skillnad i Norra Djurgårdsstaden är i snitt cirka 18,9 tusen kronor per rum. 

7.1.1 Diskussion av resultat  

Resultatet för avståndsvariablerna skiljer sig mellan områdena. Resultatet i Norra 

Djurgårdsstaden ligger i linje med tidigare forskning, se exempelvis Damn et al (1980) samt 

Baum-Snow och Kahn (2000).  Resultatet i Hammarby Sjöstad ligger däremot i linje med annan 

forskning som tidigare tagits upp, se exempelvis Bowes och Ihlanfeld (2001). Det skilda 

resultatet skulle bland annat kunna förklaras av att värderingen av närheten till tunnelbanan ser 

olika ut i de olika områdena. För Hammarby Sjöstad skulle resultatet kunna innebära att det 

finns andra attribut som värderas högre och som befinner sig längre bort från platsen för den 

planerade tunnelbanestationen. Alternativt skulle resultatet kunna innebära att närhet till 

tunnelbanan inte värderas som någonting positivt. En viktig skillnad mellan områdena som bör 

belysas är dock att Norra Djurgårdsstadens närmaste tunnelbana faktiskt är byggd och kan 

användas medan Hammarby Sjöstads tunnelbana beräknas vara i bruk först 2030. Detta skulle 

också kunna påverka resultatet på regressionerna. 

Något som också bör kommenteras är den låga förklaringsgrad som kan utläsas från tabell 7.1 

och tabell 7.2 där ingen av regressionernas justerade R2 överstiger 0,311. Detta antyder att 

ytterligare variabler kan inkluderas i regressionen som skulle kunna kontrollera för andra 

attribut som påverkar bostadens pris. Det kan även konstateras att justerad R2 är något högre i 

tabell 7.2 än i 7.1 men eftersom skillnaden är så pass liten är det svårt att säga om gångavståndet 
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bättre förklarar variationen i pris per rum än det euklidiska avståndet. Det kan däremot 

konstateras att resultatet skiljer sig beroende på vilken avståndsvariabel som används. I 

Hammarby Sjöstad är denna skillnad liten men resultatet i Norra Djurgårdsstaden visar på en 

något större skillnad. Detta kan förmodligen till stor del bero på att bostadsrätterna som sålts i 

Norra Djurgårdsstaden i genomsnitt har längre till tunnelbanestationen än vad Hammarby 

Sjöstad har till den planerade tunnelbanestationen vilket gör att avståndsvariablerna i Norra 

Djurgårdsstaden skiljer sig mer än avståndsvariablerna i Hammarby Sjöstad. 

Ett attribut som skulle kunna snedvrida resultatet av den hedoniska prissättningsmodellen skulle 

kunna vara hur bostadsrätterna ligger i förhållande till det vatten som omger områdena. I detta 

fall har alla bostäder relativt nära till vattnet så det som skulle kunna tänkas påverka priset är 

huruvida en bostad har utsikt över vattnet eller ej (SBAB, 2012). Även om både Norra 

Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad är belägna i närheten av vatten så finns en skillnad i 

var vattnet är beläget i förhållande till tunnelbanan i områdena. Närhet till vatten är även något 

Stenbeck och Törnqvist (2019) tog upp som en eventuell anledning till att boende i området 

Nacka Strand värderade närhet till tunnelbanan negativt. Även i Hammarby Sjöstad ligger de 

lägenheter som har utsikt över vattnet ofta längre från den planerade tunnelbanestationen. 

Den geografiska avgränsning som gjordes av lägenhetsförsäljningar i Hammarby Sjöstad till de 

belägna högst 500 meter (euklidiskt avstånd) från platsen för den nya tunnelbanestationen 

påverkar också resultatet. Syftet med avgränsningen var, som tidigare nämnts, att undvika att 

bostadsrätterna skulle ligga nära andra omgivande tunnelbanestationer som exempelvis 

Gullmarsplan och Skanstull vilket bedömdes skulle kunna dämpa effekten av den nya 

tunnelbanestationen. Däremot skulle en större radie ge ett bredare spann på variabeln för 

avstånd vilket skulle kunna fånga upp hur avståndet värderas då bostaden är belägen längre bort 

än 500 meter från den planerade tunnelbanestationen. Det finns stöd i litteraturen för att 

negativa externaliteter som oljud från stationerna påverkar priset för de stationer som är belägna 

precis i närheten av stationerna, se exempelvis Bohman och Nilsson (2016). Då denna studie är 

begränsad till bostäder belägna 500 meter från stationen skulle detta alltså kunna snedvrida 

resultatet. Eftersom byggnationen av tunnelbanestationen också skulle kunna medföra en del 

buller och denna byggnation förväntas ta tio år skulle även detta kunna ha en dämpande effekt 

på priset på de närmast omgivande bostäderna. 

Något som också skulle kunna påverka resultatet för Hammarby Sjöstad är de alternativ till 

kollektiva färdmedel som finns redan idag. Som tidigare nämnts finns idag tillgång till bland 

annat tvärbanan vars stationer ligger relativt nära varandra. Detta innebär alltså att ju längre 
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bort från den planerade tunnelbanestationen (och tvärbanestationen Luma) en bostadsrätt ligger, 

desto kortare avstånd kan bostaden ha till en alternativ tvärbanestation. Exempelvis ligger 

tvärbanestationerna Mårtensdal och Sickla Kaj inom radien för det studerade området. 

Tillgången till tvärbanan är även ett sätt som Hammarby Sjöstad skiljer sig från Norra 

Djurgårdsstaden (de har däremot, likt Hammarby Sjöstad, tillgång till buss). Eftersom 

Hammarby Sjöstad redan idag har tillgång till fler olika kollektiva färdmedel skulle det kunna 

innebära att andra attribut där skillnaderna mellan de sålda bostadsrätterna i området är större 

värderas högre vilket skulle kunna påverka resultatet.  

Det är möjligt att platsen för den planerade tunnelbanestationen värderas för andra saker idag 

eftersom både tvärbanestationen Luma, parkområden och annat idag är beläget på platsen. Trots 

det signifikanta resultat som studien resulterat i är det svårt att säga att detta uteslutande har att 

göra med den planerade tunnelbanestationen eller om andra faktorer kan spela in. Något som 

skulle vara intressant är att göra om denna studie en tid efter att den planerade 

tunnelbanestationen står färdig för att se om resultatet blir annorlunda. 

De signifikanta resultaten för månadsavgift och försäljningsår som kan utläsas i tabell 7.1 och 

7.2 har samma riktning i både Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. I Hammarby 

Sjöstad har försäljningsåret en större påverkan på priset vilket skulle kunna bero på att många 

bostadsrätter som såldes i Norra Djurgårdsstaden de första åren som studien tittar på är 

nybyggnationer. Eftersom nybyggnationer ofta är dyrare än befintliga bostadsrätter skulle detta 

kunna förklara varför försäljningsår påverkar priset mer i Hammarby Sjöstad än i Norra 

Djurgårdsstaden. Även månadsavgiften är ofta högre i nybyggnationer, vilket skulle kunna vara 

en förklaring till varför denna variabel påverkar priset mer i Norra Djurgårdsstaden än i 

Hammarby Sjöstad.34 Resultatet för kvartal tre i regressionen för Hammarby Sjöstad samt i 

regressionen för de båda områdena visade på ett positivt, signifikant resultat. Detta visar att 

vilken tidpunkt på året som bostadsrätter säljs spelar roll för vilket pris bostadsrätten säljs för. 

Däremot visar resultatet att detta inte gäller då endast Norra Djurgårdsstaden undersöks samt 

att det inte verkar gälla för bostadsrätter som säljs första och andra kvartalet. 

7.2 Difference-in-Differences 

Resultatet från difference-in-differences-analysen redovisas i tabell 7.3. Här ingår två 

interaktionsvariabler i ekvationen i syfte att skilja på effekten av samrådet om den nya 

tunnelbananstationen på pris per rum i Hammarby Sjöstad beroende på hur lång tid som gått. 

 
34 http://www.boupplysningen.se/f%C3%B6rdelar-nackdelar-k%C3%B6pa-nyproduktion (hämtad 2020-01-10) 
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Den första interaktionsvariabeln (upp till 1 år efter*Hammarby Sjöstad) visar effekten under 

2015, den andra, (1 till 3 år efter*Hammarby Sjöstad) visar effekten för 2016 och 2017. 

Tabell 7.3 Difference-in-Differences Regression av samrådet. 

  

VARIABLER Pris Per Rum [kr] 

  

(Upp till 1 år efter * Hammarby Sjöstad) 128 875** 

 (65 782) 

(1 till 3 år efter * Hammarby Sjöstad) 34 635 

 (57 252) 

Upp till 1 år efter 216 830*** 

 (54 647) 

1 till 2 år efter 411 323*** 

 (50 098) 

Hammarby Sjöstad -192 355*** 

 (48 866) 

Konstant 1.684e+06*** 

 (44 071) 

  

Observationer 1 215 

Justerad R2 0.251 

Robusta standardfel i parantes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet och Open Route Service.  

 

Resultatet av regression (1) i tabell 7.3 visar att en av interaktionsvariablerna är statistiskt 

signifikanta. Den första interaktionsvariabeln (upp till 1 år efter * Hammarby Sjöstad) är 

signifikant på en 5-procentsnivå och visar att effekten av samrådet var att bostadspriserna i 

Hammarby Sjöstad steg med cirka 128, 9 tusen kronor per rum. Det är alltså möjligt att 

statistiskt säkerställa en kausal effekt upp till ett år efter samrådet om stationslokalisering i 

Hammarby Sjöstad. I figur 6.1 kan utläsas att det sker en ökning i genomsnittligt pris per rum i 

Hammarby Sjöstad mellan 2015 och 2016 samt att Hammarby Sjöstads och Norra 

Djurgårdsstadens pristrender ligger betydligt närmare varandra under denna period än vad de 

gjort perioden innan samrådet. Den andra interaktionsvariabeln, (1 till 3 år efter*Hammarby 

Sjöstad), visar motsvarande resultat för 1 till 3 år efter samrådet och uppskattar en ökning på 

cirka 34,6 tusen kronor per rum. Denna variabel är däremot inte signifikant och en kausal effekt 

kan således inte statistiskt säkerställas. I figur 6.1 kan avläsas att denna period, det vill säga 
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mellan 2016 och 2018, är svårtolkad. Detta skulle delvis kunna ha att göra med de extremvärden 

som återfinns i den perioden i Norra Djurgårdsstaden.  

I tabell 7.3 kan även utläsas att båda variablerna för perioderna efter samrådet är signifikanta 

på en 1-procentsnivå. Detta innebär att oberoende av informationsdelningen och oberoende av 

om bostadsrätten såldes i Hammarby Sjöstad eller Norra Djurgårdsstaden så gick pris per rum 

i genomsnitt upp. Upp till ett år efter gick pris per rum upp cirka 216,8 tusen kronor i snitt. 

Motsvarande siffra för ett till tre år efter är cirka 411,3 tusen kronor i snitt. Dummy-variabeln 

för Hammarby Sjöstad visar ett resultat som är signifikant på en 1-procentsnivå.  Oberoende av 

samrådet kostar sålda bostadsrätter i genomsnitt cirka 192, 4 tusen kronor mindre per rum i 

Hammarby Sjöstad än i Norra Djurgårdsstaden.  

I figur 6.1 kan anas att prisutvecklingstrenderna i Norra Djurgårdsstaden och Hammarby 

Sjöstad börjar närma sig varandra redan efter 2014. Detta skulle kunna bero på att 

informationsdelningen i slutet av 2013 gör att 2014 inte kan ses som ett helt obehandlat år. För 

att undersöka huruvida informationsdelningen gav någon effekt på pris per rum i Hammarby 

Sjöstad första året efter, det vill säga 2014, görs ett känslighetstest där bostadsrätter som sålts 

efter 2014 exkluderas ur analysen. Informationsdelning är en dummy-variabel som antar värde 

1 om bostaden är såld 2014.  

Tabell 7.4 Difference-in-Differences Regression av informationsdelningen. 

  

VARIABLER Pris per rum [kr] 

  

(Informationsdelning * Hammarby Sjöstad) -131 319 

 (82 438) 

Informationsdelning 267 619*** 

 (71 241) 

Hammarby Sjöstad -91 828* 

 (48 738) 

Konstant 1.506e+06*** 

 (38 149) 

  

Observationer 339 

Justerad R2 0.101 

Robusta standardfel i parantes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet. 

Anm.: Informationsdelning är en dummy-variabel som antar värde 0 om bostadsrätten är såld under 2013 och 1 om 

bostadsrätten är såld under 2014. Bostadsrätter som är sålda efter 2014 är exkluderade ur regressionen. 
 

I tabell 7.4 visar interaktionsvariabeln att effekten av informationsdelningen för pris per rum 
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för bostadsrätter i Hammarby Sjöstad i snitt är en minskning på cirka 131,3 tusen kronor i 

genomsnitt. Detta resultat är dock inte statistiskt signifikant och ingen kausal effekt av 

informationsdelningen på pris per rum för sålda bostadsrätter i Hammarby Sjöstad kan 

statistiskt säkerställas. Resultatet i tabell 7.5 visar dock på att bostadsrätter som sålts 2014 i 

genomsnitt, oberoende om de sålts i Hammarby Sjöstad eller Norra Djurgårdsstaden kostar 

267,6 tusen kronor mer per rum. Detta resultat är signifikant på en 1-procentsnivå. Bostadsrätter 

som sålts i Hammarby Sjöstad, oberoende av informationsdelningen, kostar i genomsnitt cirka 

91,8 tusen kronor mindre per rum än de som sålts i Norra Djurgårdsstaden. Resultatet är 

signifikant på en 10-procentsnivå och stämmer överens med figur 6.1 vilken visar att trenderna 

i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgården närmar sig varandra. 

7.2.1 Diskussion av resultat 

Resultatet i regression (1) i tabell 7.3 bekräftar hypotes ett och visar att på att en positiv, kausal 

effekt av den ökade tillgängligheten som kommer av den nya tunnelbanan kan statistiskt 

säkerställas året efter samrådet om stationslokalisering. Detta tyder på att ökad tillgänglighet i 

form av en ny tunnelbanestation värderas som ett positivt attribut, vilket är i linje med tidigare 

forskning på området, se Gibbon och Machin (2005), Harjunen (2018) samt Agostini och 

Palmucci (2008). Effekten av samrådet var en ökning i pris per rum på cirka 128,9 tusen kronor, 

vilket motsvarar strax över sju procent av det genomsnittliga priset per rum i Hammarby Sjöstad 

(se tabell 1, bilaga 3). Detta är en relativt stor effekt och visar även på en ekonomisk signifikans. 

Det går däremot inte att utesluta att även hypotes två har en viss påverkan på resultatet. Det 

skulle kunna tänkas vara så att oron för den förväntat ökande kriminaliteten har en dämpande 

effekt på resultatet, se Bowes och Ihlanfeld (2001). 

På grund av att de parallella trenderna i figur 6.1 närmar sig varandra mellan 2013 och 2014 

undersöktes också om en eventuell effekt av informationsdelningen om den nya tunnelbanan 

på bostadspriserna kunde hittas.  Dessa tester gav inget resultat som var statistiskt signifikant 

vilket ökar trovärdigheten för effekten av samrådet 2015.  

Något som däremot bör belysas är att ingen effekt av samrådet kunde statistiskt säkerställas 

mellan ett och tre år efter samrådet. Detta är inte i linje med den tidigare forskningen på området 

som ofta ser en positiv effekt även flera år efter den initiala effekten, se exempelvis Harjunen 

(2018). En eventuell anledning till detta skulle kunna vara det faktum att vi tittar på en 

anteciperande effekt av att tillgängligheten kommer att öka flera år i framtiden. Det skulle 

kunna tänkas att den effekt vi kan se kommer från de bostadsköpare som investerar i 

bostadsrätter som de tänker kommer att öka i värde i framtiden som följd av den nya 
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tunnelbanan. Dessa personer skulle i så fall kunna tänkas agera snabbt på bostadsmarknaden, 

något som skulle kunna förklara varför vi endast ser en signifikant effekt under året efter 

samrådet men inte senare. Att i framtiden titta på hur effekten på bostadspriser ser ut några år 

efter att byggnationen av tunnelbanan startade skulle eventuellt kunna ge en effekt som varar 

under flera år, likt Harjunen (2018). 

I tabell 7.2 kan utläsas att förklaringsgraden av resultatet är lågt. Den justerade R2 är 0,251 och 

likt resultatet för de hedoniska prissättningsregressionerna skulle eventuellt denna förbättras av 

att lägga till kontrollvariabler. Då kontrollvariablerna som användes i de hedoniska 

prissättningsregressionerna lades till i DID-regressionen förändrades däremot inte 

förklaringsgraden nämnvärt och andra variabler kan tänkas behöva inkluderas för att 

förklaringsgraden ska öka. 

Resultatet av den hedoniska prissättningsmodellen i tabell 7.1 och 7.2 visade på att ett kortare 

avstånd till tunnelbanan inte samvarierar med högre priser på sålda bostadsrätter i Hammarby 

Sjöstad. Trots detta visade resultatet i tabell 7.3 på en positiv effekt av samrådet på 

bostadsrättspriser i Hammarby Sjöstad. Detta skulle delvis kunna bero på att i resultatet i tabell 

7.1 och 7.2 inkluderas sålda bostadsrätter under hela perioden 2013 till 2017 och effekten i 

tabell 7.3 kan endast ses under 2015. Det skulle också kunna bero på att priserna generellt stiger 

i området men att det är mindre attraktivt att äga en bostadsrätt precis bredvid den planerade 

tunnelbanestationen och mer attraktivt att äga en bostadsrätt som är belägen några hundra meter 

bort.  
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8. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida ett samband mellan ökad tillgänglighet 

till tunnelbanesystemet och bostadspriser i Hammarby Sjöstad föreligger samt om planerna på 

en ny tunnelbanestation har haft några effekter på bostadspriserna i Hammarby Sjöstad. Studien 

har utifrån två motsatta hypoteser ämnat besvara två frågeställningar: Hur samvarierar priset på 

bostadsrätter med avståndet till tunnelbanan? Vad är effekten av samrådet om 

stationslokalisering på bostadsrättspriser i Hammarby Sjöstad? Hypotes ett har varit att den 

planerade tunnelbanestationen ger en positiv effekt på bostadsrättspriserna i Hammarby Sjöstad 

och hypotes två har varit att denna effekt är negativ. 

För att besvara frågeställningen angående samvariation har en hedonisk prissättningsmodell 

skattats. Resultatet av denna påvisar en positiv samvariation i Hammarby Sjöstad mellan 

avstånd till den planerade tunnelbanestationen och bostadspriser, det vill säga att priserna 

tenderar vara högre ju längre bort från den planerade tunnelbanan en bostad är belägen. I Norra 

Djurgårdsstaden är resultatet det motsatta och visar på en negativ samvariation mellan avstånd 

till tunnelbanestationen och bostadsrättspriser, med andra ord tenderar priserna vara lägre ju 

längre bort från tunnelbanan en bostad är belägen. Resultatet uppvisade inga större skillnader 

mellan regressionerna när euklidiskt avstånd användes som avståndsvariabel jämfört med då 

gångavstånd användes. Eftersom resultatet i Hammarby Sjöstad skiljer sig från resultatet i 

Norra Djurgårdsstaden kan ett entydigt svar på hur priset på bostadsrätter samvarierar med 

avstånd till tunnelbanan inte ges. Det som kan konstateras är att i likhet med tidigare studier 

förefaller detta skilja sig beroende på vilket område som undersöks, se exempelvis Damm et al. 

(1980) samt Bohman och Nilsson (2016). Att testa detta efter att tunnelbanestationen står färdig 

skulle kunna vara ett ämne för fortsatta studier. 

För att undersöka effekten av samrådet om stationslokalisering på bostadspriser i Hammarby 

Sjöstad skattades en difference-in-differences-regression. Resultatet av denna visade på en 

positiv effekt av samrådet på i snitt 128 875 kronor per rum under året efter samrådet, vilket 

kunde statistiskt säkerställas på en 5-procentsnivå. Någon effekt under nästkommande två år 

kunde inte statistiskt säkerställas. Utifrån detta resultat kan hypotes ett bekräftas, åtminstone 

för första året efter samrådet. Det går däremot inte att falsifiera hypotes två då denna skulle 

kunna ha en dämpande effekt på resultatet. Att resultatet visade på en positiv effekt på 

bostadspriser av den ökade tillgängligheten trots det positiva sambandet mellan bostadspriser 

och avstånd till tunnelbanan kan tänkas bero på att det är mer attraktivt att äga en bostadsrätt 

som är belägen några hundra meter bort från den planerade stationen.  
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Investeringen i en utökad kollektivtrafik till Hammarby Sjöstad kan, utöver den effekt som 

påträffas i denna studie, vara motiverad även på andra vis. Den ökade tillgängligheten som 

kommer av den nya tunnelbanestationen Hammarby Kanal är inte exklusiv för boende i 

området, den underlättar även för andra att ta sig till eller genom området. Hur denna effekt ser 

ut ligger dock utanför ramen för denna studie men skulle eventuellt vara möjligt att undersöka 

i framtiden, exempelvis genom att titta på statistik från Stockholms Lokaltrafik. Det som 

framförallt skulle vara intressant att ta vidare till framtida studier är att upprepa undersökningen 

dels en tid efter att byggnationen av tunnelbanestationen har börjat dels en tid efter att stationen 

står färdig, för att se om detta har någon ytterligare effekt på bostadspriserna.  
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Bilagor 
BILAGA 1: Korrelationsmatris för variabler 

 FÅ NP PPR EA GA BA AR M Q1 Q2 Q3 Q4 

FÅ 1            

NP 0,299 1           

PPR 0,4825 0,2352 1          

EA 0,1281 0,1782 0,2001 1         

GA 0,1367 0,1779 0,2036 0,9939 1        

BA -0,0286 0,8382 -0,1394 0,0366 0,0301 1       

AR -0,0176 0,7946 -0,3422 0,0447 0,0437 0,9053 1      

M -0,0836 0,7373 -0,2409 0,0307 0,0262 0,9178 0,8739 1     

Q1 0,0574 -0,0129 0,022 0,0363 0,0355 -0,0296 -0,0182 -0,019 1    

Q2 -0,0114 -0,0155 -0,0211 0,032 0,0295 0,019 -0,0036 0,0141 -0,341 1   

Q3 -0,07 -0,0071 0,0243 -0,0379 -0,0356 -0,0273 -0,028 -0,04 -0,3483 -0,3582 1  
Q4 0,0268 0,0373 0,0373 -0,0265 -0,0311 -0,0301 0,0397 0,0525 0,0473 -0,3089 -0,3177 1 

 

FÅ = Försäljningsår  BA = Boarea [kvm]   Q3 = Kvartal 3 

NP = Nominellt Pris [kr]  AR = Antal Rum   Q4 = Kvartal 4 

PPR = Pris Per Rum [kr]  M = Månadsavgift [kr] 

EA = Euklidiskt avstånd [m]  Q1 = Kvartal 1 

GA = Gångavstånd [m]  Q2 = Kvartal 2 
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BILAGA 2: Grafer för av gångavståndsvariabeln 

Figur 2 visar korrelationen mellan pris per rum och gångavstånd till den planerade tunnelbanan för sålda bostadsrätter i 

Hammarby Sjöstad före och efter informationen om utbyggnaden. 

   
Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet. 

Figur 2 visar korrelationen mellan pris per rum och gångavstånd från Ropstens tunnelbanestation för sålda bostadsrätter i 

Norra Djurgårdsstaden. 

 

Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet. 
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BILAGA 3: DESKRIPTIV STATISTIK 

 

Tabell 1 visar deskriptiv statistik för Hammarby Sjöstad under perioden 2013 till 2017.  

Variabel Antal Medelvärde Standardavvikelse Max Min 

År 783 2015.203 1.334 2017 2013 

Pris [kr] 783 4 783 617 1 654 268 1.35e+07 1 750 000 

Pris per rum [kr] 783 1 771 690 402 167.5 3 700 000 848 750 

Euklidiskt avstånd 

Hammarby Kanal[m] 783 285.166 94.943 495.654 45.979 

Gångavstånd Hammarby 

Kanal [m] 783 345.354 111.483 661.1 66.7 

Euklidiskt avstånd 

Gullmarsplan [m] 783 987.851 239.971 1 447.338 631.0162 

Gångavstånd 

Gullmarsplan [m] 783 1 445.66 228.505 1899.2 1054 

Boarea [kvm] 783 73.982 23.672 166 0 

Antal Rum 783 2.780 0.953 6 1 

Månadsavgift [kr] 783 4 400.049 1 217.331 11 364 1 841 

Kvartal 1 783 0.236 0.425 1 0 

Kvartal 2 783 0.253 0.435 1 0 

Kvartal 3 783 0.278 0.449 1 0 

Kvartal 4 783 0.2324 0.4227 1 0 
Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet och Open Route Service. 

 

Tabell 2: visar deskriptiv statistik för Norra Djurgårdsstaden under perioden 2013 till 2017. 

Variabel Antal Medelvärde Standardavvikelse Max Min 

År 432 2015.65 1.234 2017 2013 

Pris [kr] 432 5 581 130 1 989 677 1.95e+07 2 250 000 

Pris per rum [kr] 432 1 975 718 409 585.1 4 450 000 1 133 333 

Euklidiskt avstånd 

Ropsten [m] 432 866.903 86.748 999.216 554.157 

Gångavstånd Ropsten [m] 432 1 240.683 122.045 1441.6 818 

Boarea [kvm] 432 76.248 25.255 147 0 

Antal Rum 432 2.896 0.982 6 1 

Månadsavgift [kr] 432 4320.225 1 139.921 7 151 1 625 

Kvartal 1 432 0.2731 0.446 1 0 

Kvartal 2 432 0.271 0.445 1 0 

Kvartal 3 432 0.248 0.432 1 0 

Kvartal 4 432 0.208 0.4066 1 0 
Källa: Egna bearbetningar av data från Hemnet och Open Route Service. 


