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Sammanfattning 

 

De stigande priserna på bostäder och uppgången på börsen har gjort svenska folket 

mer förmögna än någonsin. Detta gör att intresse för hur bostäder och hur dessa 

prissätts är stort. Tidigare forskning har visat på ett samband mellan läget av bostaden 

och priset i andra städer. Studiens syftar därför att analysera lägets betydelse för 

bostadsrättspriser i Stockholms län samt undersöka om det finns ett samband mellan 

det absoluta avståndet och transporttiden till Stockholms centrum.  

Studiens tillvägagångssätt är att genomföra fiktiva resor med bil och med 

kollektivtrafiken samt mäta avståndet till Stockholm Centralstation från Stockholms 

läns territoriella församlingar. Resultatet visar på multikollinearitet bland de 

oberoende variablerna vilket gör att studiens hypotes förkastas. Utifrån insamlat 

datamaterial kan studien inte påvisa ett samband mellan priset på bostäder och 

avståndet till centrum, varken tidsmässigt eller geografiskt.   

 

 

 

 

Nyckelord: bostadsrätter, kollektivtrafik, hedonisk prissättning, biltransport, absolut 

avstånd, CBD 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
”There are three things that matter in property: location, location, location.”1 

- Lord Harold Samuel (Safire 2009) 

 

Att köpa en bostad är för många en av den viktigaste affären i livet och boendet är den 

enskilt största utgiften för svenska hushåll (Boverket 2011). Samtidigt har de stigande 

priserna på bostäder och uppgången på börsen gjort svenska folket mer förmögna än 

någonsin (Svd 2013). Detta gör att intresse för hur bostäder och hur dessa prissätts är 

stort (Mäklarvärlden 2014).  

 

En av faktorerna som påverkar värdet på bostäder är bland annat avståndet till 

centrum. Kryvobokov & Wilhelmssons (2007) studie i Donetsk, Ukraina konstaterar 

ett signifikant negativt samband mellan avstånd till centrum och värdet på bostaden. 

Likaså har Koramaz & Dokmecis (2012) studie i Istanbul, Turkiet påvisat ett samband 

mellan ett längre avstånd från centrum leder till lägre priser. Även avstånd i form av 

längre transporttid till de centrala delarna i staden har ett negativt samband med 

värdet på bostäder enligt Karlssons (2011) studie på Island.  

 

Stockholm har i jämförelse med andra utvalda länders huvudstäder i Europa högst 

andel personer som pendlar med kollektivtrafiken (55 procent) samt lägst andel som 

använder sin privata bil till och från arbetet (31 procent) (Schwanen 2001). Nästan 

hälften av all förvärvsarbetande i Stockholms län pendlar och har sin bostad i en 

kommun och arbetar i en annan (Nutid & framtid om Stockholmsregionens utveckling 

2013). 

 

Mot bakgrund till den tidigare forskningen skall denna studie undersöka lägets 

betydelse för bostadsrättspriser i Stockholms län, både utifrån förhållande till avstånd 

och transporttid till centrum. Detta är särskilt aktuellt då Stockholmsregionen står 

inför stora utbyggnader av tunnelbanetrafiken, bland annat till Nacka, en ringled runt 

Stockholm och stora utbyggnader av bostäder i länet. (Stockholms stad 2014), 

                                                
1 Sve. ”Det finns tre saker som är betydande för fastigheter: läget, läget, läget” 
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En sak är säker för bostäder och dess läge, en bostad går inte att flytta, avståndet till 

centrum förändras inte. Övriga egenskaper i en bostad går ofta att påverka, därför blir 

läget av bostaden en viktig faktor, möjligen den viktigaste. 

1.2 Problemdiskussion  
De stigande priserna på bostäder i Stockholms samt andra länders negativa samband 

mellan avståndet till centrum och värdet på bostäder skapar ett behov av att undersöka 

vikten av bostadens läge på Stockholms läns bostadsmarknad. Finns det ett liknande 

negativt samband mellan avståndet till centrum och priset per kvadratmeter? 

    

Hur ser sambandet ut mellan bostadspriserna och avståndet i form av transporttid till 

centrum? Om sambandet mellan transporttid och pris är negativt, vad skulle i så fall 

kunna tänkas ske om förbindelserna blev bättre i form av nya vägar eller en ny 

hållplats som leder till minskad transporttid? I och med den planerad utbyggnation av 

som sker i länet är detta samband aktuellt att undersöka.   

 

Vilken av faktorerna avstånd till centrum och transporttid påverkar egentligen priset 

mest i Stockholms län? Kan detta förändra hur man ser på vikten av läget idag? Är det 

kanske väsentligare att titta på läget i förhållande till en kollektivtrafikhållplats vid 

köp av en bostad än avståndet till centrum? 

 

För att ta reda på lägets samband med priset på bostadsrätter har följande 

frågeställning formulerats:  

Hur ser samband ut mellan läget och priset per kvadratmeter för bostadsrätter i 

Stockholms län?  

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att analysera lägets betydelse för bostadsrättspriser i Stockholms län 

samt undersöka om det finns ett samband mellan det absoluta avståndet och 

transporttiden till Stockholms centrum. 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till att endast undersöka bostadsrätter då olika 

boendeformer skulle försvåra jämförelsen och göra den missvisande. Villor har fler 
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attribut än vad bostadsrätter och behöver kalkylera för trädgårdar, egen uppvärmning 

och ett helhetsansvar för hela byggnader. Dessutom finns det endast ett fåtal villor 

finns i de centrala delarna av Stockholms stad. 

 

Bostadsrättspriserna i studien är begränsade till cirka 80 procent av alla bostadsaffärer 

som genomförts mellan perioden 2013-01-01 till 2014-04-29 som utförts av 

fastighetsmäklare, totalt 40 332 stycken. Detta blir en avgränsning då det inte finns 

tillgång till alla försäljningar av bostadsrätter i Stockholms län. Det tillgängliga 

datamaterialet består av ett genomsnittspris per kvadratmeter vilket leder till en 

avgränsning då mycket information om bland annat bostadens storlek och skick går 

förlorad. Studiens genomsnittspris är uppdelad efter Svenska kyrkans territoriella 

församlingar.  

 

Tidsavståndet för kollektivtrafiken kommer endast ta hänsyn till transporttiden och 

inte till transportkostnaden. Denna avgränsning motiveras med att ett månadskort hos 

Stockholms Lokaltrafik innebär att man kan åka till samtliga delar av Stockholms län 

för ett fast pris.  

1.5 Disposition 
Studiens inledande avsnitt klargör uppsatsens bakgrund, syfte och dess avgränsningar. 

Därefter ges en institutionell bakgrund som syftar till att skapa förståelse om 

Stockholms län, Svenska kyrkans territoriella församlingar, bostadsrätter och 

Stockholms Lokaltrafik. I kapitel tre presenteras en teoretisk utgångspunkt, lämpad 

för att ge en teoretisk grund till studien för att i slutet av avsnittet formulera en 

hypotes. Därefter presenteras den tidigare forskning och litteratur, bland annat inom 

områdena gällande prissättningens påverkan av avstånd och kollektivtrafik.  

 

I kapitel fem genomförs en tydlig beskrivning av studiens datamaterial, vilka källor 

som använts samt en presentation av dessa. Vidare presenteras tillvägagångssättet för 

studien och i nästkommande kapitel resultatet. För att sedan i kapitel åtta föra en 

diskussion och därefter avslutas studien med slutsatser och vidare forskning. 
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2. Institutionell bakgrund 

2.1 Stockholms län 
Stockholms län är lokaliserat i östra Svealand och är uppdelad i 26 kommuner och 99 

församlingar. Länet är Sveriges folkrikaste, då cirka 20 procent av landets befolkning 

är bosatta i länet med en folktäthet på 331 invånare per kvadratkilometer. Länet är 

även Sveriges mest urbaniserade län och 2011 bodde 96 procent av invånarna i de 134 

tätorterna. Residensstaden är Stockholm och i hela länet bor det 2 163 042 invånare 

(2014). (Ne, Stockholms län, u.d.) 

 

Befolkningen i Stockholms län har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntas göras 

så framöver, år 2050 förväntas 3,2 miljoner bo i länet. Detta har lett till en 

bostadsbrist i hela länet och ett stort behov av nybyggnation av bostäder. (Läget i 

länet 2013)  

2.2 Svenska yrkans territoriella församlingar 
Svenska kyrkan är idag organiserad i 1 364 territoriella församlingar som täcker hela 

landet. I Stockholms län finns det idag 99 församlingar och är man medlem i Svenska 

kyrkan tillhör man den territoriella församlingen där man är folkbokförd. 

Församlingen är den grundläggande enheten på lokal nivå i Svenska kyrkans 

organisation. (Svenska kyrkan (2014) 

 

Nedan i figur ett presenterats Stockholms läns territoriella församlingsindelning:   
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FIGUR 1. STOCKHOLMS LÄNS FÖRSAMLINGAR. 

Källa: Stockholms län och landsting (2013). 

2.3 Bostadsrätter 
Att bo i en bostadsrätt innebär ett medlemskap i en förening som ger rätten att utnyttja 

bostaden under en obegränsad tid. Det är föreningen som äger husen och ansvar för 

förvaltningen. Stämman är bostadsrättsföreningens högst beslutande organ där 

medlemmarna röstar fram en styrelse som ansvarar för arbetet och ekonomin under 

året. I Bostadsrättslagen finns tydliga föreskriver om hur en bostadsrättförening skall 

bedrivas. (Källström 2009) 
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Idag bor cirka 15 procent av Sveriges befolkning i en bostadsrätt, var av det i snitt bor 

två personer per hushåll. (SCB, ”Villa vanligaste boendeformen” 2014-03-04). År 

2012 stod Stockholms läns bostadsrätter för 66,5 procent av det totala 

försäljningsvärdet i Sverige. Detta till ett samlat värde av 80,5 miljarder kronor med 

ett medelpris på 2,3 miljoner kronor per lägenhet. (SCB, ”Försäljning av bostadsrätter 

2011 och 2013”, 2013-07-04) 

2.4 Stockholm Lokaltrafik 
Varje dag reser ungefär 700 000 personer med Stockholms Lokaltrafiks (SL) 

allmänna bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. All lokaltrafik upphandlas i 

konkurrens, vilket gör att trafikentreprenörerna ansvarar för planering, leverans och 

mötet med kunden. (SL ”Sl planerar, beställer och följer upp” 2011-02-01) 

 

Stockholms Lokaltrafik består av tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. 

Tunnelbanan är medelpunkten i Stockholms Lokaltrafik med sammanlagt 100 

stationer. Med en total spårlängd på drygt 100 kilometer där T-Centralen är den mest 

trafikerade hållplatsen med 161 000 resenärer varje dag. (SL ”Tunnelbanan är stadens 

pulsåder” 2011-02-01) Bussarna kompletterar spårtrafiken genom att ansluta till olika 

bytespunkter och har nästan lika många resenärer som tunnelbanan, totalt finns det 

ungefär 450 busslinjer. (SL ”Ett flexibelt komplement till spårtrafiken” 2001-02-01)  

 

Pendeltåget består av ett system av tre stycken linjer och 50 stycken stationer 

utspridda på 200 km (SL ”Pendeltåg för långa avstånd” 2011-02-01). Idag finns även 

fem stycken lokalbanor: Roslagsbanan, Tvärbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan och 

Lidingöbanan. Totalt trafikerar de 110km med 98 stycken stationer (SL ”Populärast 

bland resenärerna” 2014-02-12). 

2.5 Centrala affärsdistriktet, CBD 
CBD som står för det engelska uttrycket Central Business District och skapades av 

urban-sociologen Ernest Burgess (1925). Uttrycket definierades som det området med 

störst ekonomisk aktivitet och högst koncentration i staden. CBD är det kommersiella 

centrum i staden där hyrorna är som högst. (Burgess 1925) 
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I CBD ligger fokus på det kommersiella, sociala och det kulturella livet, med 

verksamheter som har tillräckligt höga inkomster för att kunna möta de höga hyrorna. 

Huvudverksamheten i området är shopping, med stora affärer och exklusiva butiker. I 

området återfinns även bland annat huvudkontor, finansiella institut, politiska 

organisationer, biosalonger och exklusiva hotell. En centralstation återfinns och det är 

även det område där mest personer per dag transporterar sig till och från. Även 

bostäder finns utspritt på lite olika platser i området. (Pacione 2009) 

 

Vilka områden som skall tillhöra CBD i en stad är inte självklart. I Sverige har 

organisationen the Swedish Property Research Forum (SEPREF) arbetat fram kartor 

för vilka områden som skall ingå i CBD i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta för 

att försöka sätta en branschstandard så att aktörer inom branschen kan tala om samma 

områden. (Fastighetsvärlden 2012)  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Teoretisk bakgrund 
Olika teoretiska modeller ger skilda förslag på hur bostäder prissätts. För att 

möjliggöra ett svar på studiens frågeställning, presenteras nedan en teoretisk 

bakgrund, för att valda teorier skall kunna ge en teoretisk bakgrund till syftet. 

3.2 Hedonisk prissättning 
Hedonisk prissättning härstammar ifrån studier av olika heterogena varor, där 

varornas egenskaper bygger upp produktens värde. Ordet ”hedonisk” härstammar från 

begreppet hedonism och kan översättas till ”njutningslära”. (Eriksson 1997) Waugh 

(1928) gjorde vad som idag betraktas som den första hedoniska studien på olika 

grönsaker för att kunna förklara prisskillnaderna på dessa varor.  

 

Teorin har även applicerats inom bilbranschen och bilars prisutveckling och effekten 

av dess kvalitetshöjning som skedde. Court (1939) gjorde på uppdrag av General 

Motors ett index där bilarnas kvalitetsutveckling rensades bort över tid. Branschens 

upprepade modellförändringar låg sannolikt till grund för att teorin enkelt kunde 

appliceras och testas.  

 

Både Court (1939) och Waugh (1928) fokuserade på varan och dess egenskaper för 

att kunna förklara priset. Men det var först i och med Rosens (1974) artikel om 

hedonisk prissättning som teorin ytterligare inriktades mot enskilda egenskaper. 

Perspektivet har flyttats från den heterogena varan till skattning av särskilda 

egenskaper. Rosens artikel blev lite av ett genombrott för teoretiska debatter inom 

hedonisk forskning vilket har lett till att olika författare försökt utveckla modellen 

vidare. (Eriksson 1997) 

 

Rosens metod avser att skatta objektets enskilda egenskapers inverkan på det totala 

priset. Dessa egenskaper påverkar varans pris beroende på hur mycket nytta den 

skapar för den potentiella köparen. För att skatta dessa uppgifter måste man studera 

hur varans egenskaper prissätts implicit. Varans egenskaper representeras av vektorn 

z =(z1, z2,…zn) där zn är en vald definierad egenskap. Priset (P) på varan kommer att 

vara en funktion av z och ges av P = P(z) = P(z1, z2,…zn). För att skatta dessa priser 
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utförs en multipel regression. Detta leder till säljare och köpare till varje vara med en 

specifik kombination av varor som maximerar sina nyttor. (Rosen 1974) 

 

Idag domineras hedonisk litteratur av bostadsstudier, dock nämnde aldrig Rosen 

bostäder i sin forskning utan betraktade endast heterogena varor i allmänhet. Varför 

bostäder använts ofta inom hedonisk prissättning beror på att bostäder är väl 

differentierade. Varje bostad kan ses som en unik enhet och dess olika egenskaper 

påverkan på priset vilket gör är det möjligt att estimera värdet av dessa variabler. 

(Eriksson 1997) 

 

Utifrån Rosens prismodell har modellen utvecklats vidare till att fungera för 

fastigheter. Dock finns ingen fastställd funktion för att titta på effekterna av olika 

egenskaper på fastigheter. En av egenskaperna som används för att titta på dess 

påverkan på priserna är områdesanknutna egenskaper. Dessa egenskaper är sådana 

som avstånd till centrum eller närhet till kommunikation. (Janssen och Söderberg 

1999; Colwell et al. 1998)  

 

Prisfunktionen resulterar slutligen i en markandsjämnvikt. Köparna eftersträvar att 

betala så lite som möjligt och maximera sin nyttofunktion medan säljaren eftersträvar 

att få högsta möjliga bud för att maximera sin vinst. Marknaden förenar köpare och 

säljare och matchar ihop dessa. Köparen kan inte öka sin tillfredställelse av att köpa 

något annat och säljaren kan inte öka sin vinst genom att avvakta eller göra 

förändringar. (Eriksson 1997)  

3.3 Stadsutglesning 
Det ursprungliga engelska namnet urban sprawl beskriver en utglesning från stadens 

centrala delar och myntades år 1973 av Drapper som var stadsplanerare i USA. 

Uttrycket kan definierats på olika sätt och det finns ingen allmänt accepterad 

definition av uttrycket. Stadsutglesningen visar på en trend av att staden glesas ut och 

att invånarna flyttar ut till förorten. En utveckling som har drivits på av minskade 

transportkostnader och av att människor själva kan bestämma var de vill och kan bo. 

(Nechyba et al. 2004) 
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Den utglesning som sker skapar möjligheter för människor att bland annat ha större 

hus med exempelvis trädgård. Utglesning av städer kan ske på olika sätt, ett exempel 

är upphov till så kallade kantstäder med låg befolkningsdensitet som skapar egna 

samhällen med affärer, tillverkning och kontor. Det kan också ske genom att det 

skapas egna städer med självständiga citykärnor. Ett annat exempel är att enskilda hus 

byggs upp på jordbrukslandskapet. (Nechyba et al. 2004) 

 

Denna utvecklig har skett på lite olika sätt och haft olika effekter på städers 

uppbyggnad i världen. I USA ledde denna utveckling till att många köpte bilar och 

därför gjordes stora investeringar i infrastruktur men med en begränsad satsning på 

kollektivtrafiken i städerna. Medan i Västeuropa investerades det i kollektivtrafik i 

städerna och mer på att upprätthålla centrala bekvämligheter i staden. (Nechyba et al. 

2004) 

 

Utglesningen i Sverige började man se tendenser av i Stockholm på slutet av 1800-

talet. Förmögna borgare och finansfamiljer flyttade till stora tomter i Saltsjöbaden och 

Djursholm. Husen skulle förena lantlivet med stadslivets förmåner, där järnvägen in 

till centrum gjorde detta möjligt. Idag är Värmdö kommun ett exempel på den 

utglesning som observeras i Stockholm. Tydliga tecken är utglesningen från 

Stockholms stad, sommarhus omvandlas till permanentbostäder, problem med 

trafikstockning under rusningstid och folkmängden har fördubblats under en 

tioårsperiod. (Arnstberg 2005)   

3.4 Monocentriska stadsmodellen 
De mest grundläggande ekonomiska principerna rörande markanvändning och 

markvärde beskrivs i den monocentriska stadsmodellen2. Modellen utvecklades på 

1800-talet av den tyska ekonomen Thunen och bygger på att marken användes till 

jordbruk.  

 

Den monocentriska stadsmodellen grundar sig i att det existerar en central plats i 

staden. Den enklaste versionen av modellen belyser att det endast finns ett 

användningsområde för mark och det är till bostäder. Staden sprider ut sig i en cirkel 

från denna centrala punkt. Den centrala punkten som modellen framför representeras 
                                                
2 Eng. The classic monocentric city model 
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av innerstaden eller centrala affärsdistriktet som samtliga hushåll måste pendla till 

varje dag för att tjäna sitt levebröd. Inkomster skall täcka bostadskostnader, 

konsumtion och transporten till och från centrum, där transportkostnaden är en 

funktion av avståndet. (Geltner et al. 2007) 

 

En större population leder till, allt annat lika, att cirkeln runt den centrala platsen blir 

större. Desto närmare denna mittpunkt, desto dyrare blir bostäderna. Antingen 

kommer invånarna i staden att spendera mer tid på att transportera sig till centrum 

med en lägre bostadskostnad eller acceptera dyrare bostäder närmare den centrala 

punkten. Människors fria vilja att bosätta sig var de vill kommer innebära att invånare 

i staden kommer ha en högre inkomst per person. Förbättringar i transportsystemet 

kommer därför att reducera värdet av centrala bostäder och jämna ut priserna i staden. 

(Geltner et al. 2007) 

3.5 Sammanfattning teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket har visat på att den hedoniska prissättningen går att applicera 

på bostadsrätter. Värdet på bostäder utgår från dess samlade egenskaper, där bland 

annat närhet till centrum och kollektivtrafik är exempel på dessa egenskaper. I 

Stockholm stad sker en utglesning till kranskommunerna vilket skapar ett behov av 

kommunikation in till staden för att kunna arbeta.  

3.6 Hypotesformulering  

Med ovanstående teoretiska genomgång som bakgrund och för att kunna tillgodose 

studiens syfte har en hypotes formulerats för studien. 

 

Tidigare undersökningar från andra städer har visat på olika typer av egenskaper 

påverkar priserna på bostäder. Studier från Istanbul och Donetsk har visat på ett 

signifikant negativt samband mellan absolut avstånd till CBD och värdet på 

bostäderna. Karlssons (2011) studie på Island konstaterade ett negativt samband 

mellan transporttiden till CBD och värdet på bostäder. Närheten till en 

pendeltågsstations har även de en påverkan på värdet enligt Wangs (2010) studie i 

Shanghai. Utifrån dessa vetenskapliga artiklar samt tidigare teoretisk genomgång kan 

därför studien utgå ifrån ett liknande samband mellan läget och priserna för 

Stockholms läns bostäder.  
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Utifrån ovanstående resonemang har studiens hypotes formulerats till: 

I Stockholms län har det absoluta avståndet och tidsavståndet kollektivtrafik och 

biltransport in till Stockholms Centralstation en påverkan på genomsnittspriset per 

kvadratmeter. 
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4. Tidigare studier 
 

För att skapa en bättre förståelse för ämnet och placera studien bland tidigare 

forskning och litteratur, presenteras nedan ett antal studier inom samma områden. 

 

Kryvobokov och Wilhelmsson (2007) presenterade en studie avseende hur olika 

lägesfaktorer utifrån den hedoniska modellen påverkar lägenhetspriserna i Donetsk, 

Ukraina. Studien konstaterar att priset minskar när avståndet till centrum ökar. 

Avståndet till centrum var den egenskap som hade störst korrelation med priset. För 

bostäder i de centrala delarna var läget till centrum helt avgörande, men utanför 

centrum kunde avstånd till vatten och grönområden ha en större påverkan. Avståndet 

till en hållplats för kollektivtrafiken var inte signifikant i studien och var den 

egenskap som påverkade priset minst.    

  

Söderberg och Janssen (2001) har undersökt utifrån en hedonisk prissättning hur 

avståndet till CBD för kommersiella fastigheter i Stockholm påverkat 

försäljningspriset. De fann ett signifikant samband mellan avståndet och priserna på 

kommersiella fastigheter. (Söderberg och Janssen 2001)  

 

Koramaz och Dokmeci (2012) har undersökt bostadspriserna utifrån hedonisk 

prissättning i Istanbul, Turkiet. Även där fann de ett signifikant negativt samband 

mellan priset och avståndet till CBD. De fann även en korrelation till sub-centrum 

som hade en starkare påverkan på priset än vad avståndet till CBD hade. 

 

Karlsson (2011) har undersökt förbättringar i transportsystemet och priser på bostäder 

i Reykjavik, Island. Analysen visar att det finns ett tydligt signifikant samband mellan 

kortare transporttid till CBD och värdet på bostaden. Sambandet är starkare nära CBD 

och sämre med längre avstånd. Förbättringar i transporten ökar i genomsnitt 

bostadspriserna med 0,4 procent och minskar den med 0,002 procent för varje 

kilometer bort från CBD.  

 

En snabb transport in till centrum har en påverkan på bostadspriser i Shanghai enligt 

Wangs (2010) studie. Undersökningen har tittat på utbyggnaden av ett snabbtåg in till 
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centrum under perioderna av planering, byggnation och drift. Utbyggnationen har en 

signifikant positivt påverkan på huspriser inom en radie på 1,5 kilometer från 

hållplatserna. Störst positiv påverkan på priserna var under tågens första år av drift. 

Under byggnationen av höghastighetstågen uppmätes en tillbakagång på priserna, 

vilket kan ha berott på buller och besvärande trafik i samband med byggandet.   

 

Dubé, Thériault och Rosiers (2013) har i sin studie tittat på hur bostadspriser påverkas 

av en utbyggnation av kollektivtrafik. Med hjälp av hedonisk prissättning har man 

studerat effekterna av en nybyggnation av en hållplats för pendeltåget. Resultatet 

tyder på att öppnandet av en pendeltågsstation genererar ett högre pris för bostäder 

som ligger i stationens närhet i motsats till bostäder där utbyggnad inte skett. Detta 

med en prishöjning på cirka elva procent för bostäder i närhet av stationen med ett 

längre avstånd från CBD på tio kilometer. (Dubé et al. 2013) 

 

Armstrong och Rodriguez (2006) undersökte hur närheten till en pendeltågsstation i 

östra Massachusetts påverkade bostadspriser. Deras slutsatser visar på att bostäder i 

kommuner som har en pendeltågsstation uppvisar mellan 9,6-10,1 procent högre 

värden för sina fastigheter. De kunde även utröna, allt annat lika, att ett längre avstånd 

till hållplatsen har ett negativt samband med värde på bostaden. För var 300:e meter, 

minskar priset mellan 732 till 2 897 dollar enligt uträkningar ifrån en hedonisk 

prismodell.     

4.1 Sammanfattning 
Tidigare studier har visat på olika typer av samband mellan priset på bostäder och 

variabler såsom avstånd till centrum, närhet till en pendeltågsstation, tidsavståndet till 

stadskärnan och utbyggnationer av kollektivtrafiken. Utifrån de fakta som 

framkommit om lägets betydelse finns det grunder att applicera dessa metoder på 

Stockholms län bostadsrättsmarknad. Detta för att undersöka lägets påverkan på 

bostadsrättspriserna utifrån en hedonisk prissättning.  

 

 

 

 

 



 
20 

5. Data 
 

Nedan följer en presentation av datamaterial som ligger till grund för studiens resultat. 

Studien har inhämtat sekundärdata från olika webbaserade källor.  

 

Genomsnittspris per kvadratmeter i studien kommer från Svensk Mäklarstatistik. 

Informationen innehåller genomsnittspriset per kvadratmeter för sålda bostadsrätter 

mellan 2013-01-01 och 2014-04-29 i Stockholms län, med totalt 40 332 stycken 

försäljningar. Genomsnittspriset är indelat efter Svenska kyrkans territoriella 

församlingar, totalt 99 stycken i Stockholms län. I studien har 15 stycken församlingar 

borttagits från studien då 14 stycken inte hade någon försäljning under perioden och 

den 15:e församlingen endast hade en bostadsrättsförsäljning. Endast en försäljning 

ansågs för litet för att spegla genomsnittspriset för församlingen och togs därför bort. 

Detta innebär ett bortfall på 18 procent från populationen, vilket inte kommer att 

analyseras vidare då arbetets omfattning och resurser inte möjliggjort detta.  

 

Tidsavståndet med kollektivtrafik har inhämtats från Stockholm Lokaltrafiks (SL) 

reseplanerare. Reseplaneraren har räknat ut restiden och gett förslag på olika typer av 

resor. Sökningarna i SL:s reseplanerare har gjorts måndagen den 5 maj 2014 under 

vintertidtabell. Sökningen har genomförts med en ankomsttid mellan klockan 07.30-

08.30 till Stockholms Centralstation och genomsnittstid har räknats fram från de olika 

ankomsttiderna. Vissa resor som uppenbart varit för långa har inte använts då de 

påverkat genomsnittstiden negativt i hög utsträckning. Exempelvis i centrala delar av 

Stockholms stad har resetiden med tunnelbanan varit 4 minuter men 16 minuter med 

buss. Dessa resor har eliminerats för att studien skall få ett så verklighetsmässigt 

tidsavstånd som möjligt med kollektivtrafiken för de valda resorna.  

 

Tidsavstånd biltransport har räknats fram av den webbaserade källan Eniros karttjänst. 

Företagets reseplanerare har använts för att räkna fram tiden att köra från en vald plats 

i varje församling in till Stockholms Centralstation. Vid beräkning av den fiktiva 

bilresan har en vald adress varit startpunkten och Stockholms Centralstationen varit 

slutpunkten och därefter har Eniro beräknat tidsavståndet. 
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Absolut avstånd har räknats fram med hjälp av freemaptools.com där distansen från 

en vald plats i den territoriella församlingen till Stockholms Centralstation räknats 

fram med hjälp av källan.  

 

Kontrollvariabeln folkmängd kommer från Statistiska Centralbyrån och är antalet 

invånare den 31 december 2013 per territoriell församling. (SCB, ”Församlingsmängd 

efter kön 31 december 2013” 2014-02-19) De taxerade medelinkomsterna är hämtade 

från Skatteverket och är ett genomsnitt per person och territoriell församling för år 

2012. (Skatteverket, ”Slutgiltig taxeringsutfall taxeringsår 2013” 2013-11-16) 

5.1 Deskriptiv data  

Nedan presenteras en sammanfattning av den insamlade informationen, där de olika 

variablerna sammanfattas i tabell ett för att därefter presenteras mer var för sig.   
 
TABALL 1 SAMMANFATTANDE DESKRIPTIV STATISTIK 

 
Tabell ett presenterar de olika variablerna utifrån deras medelvärde, minimivärde och 

maxvärde. Dessa värden kommer att presenteras mer ingående nedan, vissa av 

figurerna är presenterade i bilagan ”figurer och tabeller”. 

5.1.1 Genomsnittspris per kvadratmeter 

Hela populationens genomsnittspris per kvadratmeter per territoriell församling 

redovisas i figur två. Det lägsta priset redovisades i Fasterna församling med 2 552 

kronor/kvm (Norrtälje kommun) och det högsta i Hedvig Eleonora församling med 77 

818 kronor/kvm (Stockholms kommun). Nedan visas samtliga 84 församlingars pris 

per kvadratmeter i populationen, rangordnande efter församlingarnas 

områdesnummer.  

 

 
Sammanfattande deskriptiv statistik 

Variabel Medelvärde Median Standard-
avvikelse 

Min Max 

Pris/kvm (kr) 29 907,74 23 336,5 19 749,54 2552 77 818 
Avstånd (km) 17,2 15,3 14,46 0,8 86,12 
Tid bil (sek) 0:21:24 0:18:30 0:15:10 0:02:00 1:22:00 
Tid Kollekt. 
(sek) 

0:37:06 0:31:15 0:28:06 0:02:00 02:05:20 

Inkomst (kr) 282 589,63 278 401 56 663,88 191 056 437 006,41 
Folkmängd 25 541,23 19 293 21 189,38 1 169 87 344 

Värden avrundade till 2 decimaler 
 

!
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FIGUR 2 HISTOGRAM ÖVER GENOMSNITTSTIDEN PER KVADRATMETER. 

 

Figur tre visar hur många procent av församlingarna som ligger i ett visst prisintervall. 

Den visar att mer än 50 procent av populationen i Stockholms län har ett 

genomsnittspris mellan 10 000 och 30 000 kronor per kvadratmeter. De högre 

priserna mellan 50 000 till 70 000 kronor per kvadratmeter utgör 12 procent av 

församlingarna. 

5.1.2 Tidsavstånd kollektivtrafik  

När det gäller tidsavståndet med kollektivtrafiken till Stockholms Centralstation visar 

figur fyra att 21 procent av populationen har 1 timme eller mer i transporttid och drygt 

50 procent har upp till en halvtimme.  

 

De snabbaste transporterna är från församlingar som ligger i Stockholms kommun där 

tidsavståndet är upp till 2 minuter till Stockholms Centralstationen. Den församling 

med längst restid är Häverö-Edebo-Singö församling (2 timmar och 5 minuter) i 

Norrtälje kommun och har även längst absolut avstånd.   
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5.1.3 Tidsavstånd biltransport 

Cirka 70 procent av biltransporterna till Stockholms Centralstation går snabbare än 30 

minuter och endast en procent av resorna från församlingarna har mer än en timmes 

restid enligt figur fem. 

  

Figur sex visar på en jämförelse mellan tidsavståndet biltransport och kollektivtrafik. I 

figuren ser vi att tidsavståndet biltransport har en kortare restid än kollektivtrafik. 

Framförallt skiljer det sig mellan variablerna för resor över 60 minuter. 

 
FIGUR 6. JÄMFÖRELSE TIDSAVSTÅND BILTRANSPORT OCH KOLLEKTIVTRAFIK. 

5.1.4 Absolut avstånd 

Det absoluta avståndet till Stockholms Centralstation från de olika församlingarna 

presenteras nedan i figur sju. De tre församlingarna Norrtälje-Malsta, Häverö-Edebo-

Singö och Edsbo-Ununge alla i Norrtälje kommun sticker ut med ett avstånd över 40 

kilometer till Stockholms Centralstation.   
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FIGUR 7. ABSOLUT AVSTÅND. 

5.1.5 Medelinkomst och folkmängd   

I figur åtta och nio presenteras kontrollvariablerna medelinkomst och folkmängd. 

Från figur åtta framgår att cirka 65 procent av populationen har en deklarerad 

medelinkomst mellan 200 till 300 tusen kronor år 2012. I figur nio visas folkmängden 

per församling där cirka 50 procent av populationen har mindre än 20 000 invånare.  

5.2 Datamaterialets styrkor och svagheter 
Svagheten med prisstatistiken är att den endast innehåller 80 procent av 

försäljningarna under cirka ett år. Detta bör betraktas som en svaghet och något man 

måste ta hänsyn till när analysen genomförts. Bostadspriserna är dock inte fasta utan 

förändras över tid vilket gör att äldre data kunde gett ett missvisande pris. Det 

insamlade datamaterialet analyseras utefter dess genomsnitt vilket kan få betydelse 

om det endast skett ett fåtal försäljningar som då fått stor påverkan på 

genomsnittspriset. Dessa prisuppgifter var de enda att tillgå vilket gjorde att studien 

inte kunde ta hänsyn till andra egenskaper än genomsnitt, vilket kommer analyseras 

vidare i diskussionen. 

 

Fördelarna att med SL:s reseplanerare är att den använder samtliga färdmedel och bör 

vara tillförlitlig för att hitta snabbaste resväg. Medvetenenhet skall läggas vid att det 

är ett datasystem som beräknar färdvägen och att det kan uppstå felberäkningar samt 

att systemet kan missa alternativa vägar med kortare resväg.  
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Eniro är en privat aktör och har inslag av både reklam och sponsrade platser i 

karttjänsten vilket bör tas i beaktning. Vid jämförelser med andra karttjänster som 

Hitta.se och Apples karttjänst finns det skillnader i tidsåtgång biltransport för vissa 

sträckor. Körtiden skiljer sig upp till 10 minuter för vissa sträckor vilket blir en 

svaghet för studien. De olika karttjänsterna beräknar sannolikt körningen från punk a 

till b vid olika tidpunkter, med olika hastigheter eller tar olika hänsyn till köbildning.. 

Eniros tjänst har valts för samtliga sträckor för att ge en rättvis bild för alla distanser.     

 

Kontrollvariabeln genomsnittsinkomst är primärdata och kommer från Skatteverket 

som är en statlig myndighet och därför anses uppgifterna ha en hög trovärdighet. 

Likaså är det med Statistiska Centralbyråns uppgifter om folkmängd. SCB är en 

statlig myndighet och dess uppgifter är primärdata och får även anses ha en hög 

trovärdighet.   
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6. Tillvägagångssätt 

6.1 Metodval 
Metodvalet har alltid för- och nackdelar för en studie. Valet av en kvantitativ studie 

grundar sig på att det passar en studie där man utgår från en hypotes som svarar på 

frågeställningen för arbetet. Att använda en kvantitativ studie gör det möjligt att 

undersöka och förklara samband mellan olika variabler. (Saunders et al. 2009) 

Tidigare genomgång av forskning av bland annat Söderberg och Janssen (2001) och 

Kryvobokov & Wilhelmsson (2007) har visat att liknande kvantitativ insamling av 

datamaterial varit passande. Detta tillsammans med den kvantitativa metodens 

möjligheter att dra statistiska slutsatser av resultatet gjorde att denna metod ansågs 

lämpligast.   

 

För att kunna svara mot studiens syfte och analysera lägets betydelse för 

bostadsrättspriser i Stockholms län har studien tittat på hur områdesanknutna 

egenskaper påverkar priset. Studien har därför utifrån Rosens prismodell analyserat 

hur valda egenskaper, såsom absolut avstånd, tidsavstånd biltransport och 

kollektivtrafik påverkat priset på bostäder.   

6.2 Sekundärdata  
Studiens datamaterial är sekundärdata som är inhämtad för att kunna dra slutsatser 

kring lägets betydelse för bostadsrättspriser. För att öka förståelsen för prissättning på 

bostadsrätter samt dess påverkan av avstånd och transporttid har tidigare uppsatser, 

enkäter, undersökningar och rapporter använts. 

 

Att använda sekundärdata innebär alltid för- och nackdelar vilket är viktigt att beakta 

vid användningen och insamlandet. Fördelarna är framförallt att det sparar pengar och 

tid samt möjligheten till att analysera datamaterialet mer än vad man skulle kunnat 

göra på egen hand. Dock finns det nackdelar såsom att sekundärdata är insamlat för 

ett särskilt syfte och tidpunkt och kan därför vara vinklat eller brista i relevans. 

(Saunder et al. 2009)    
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6.3 Val av studiens variabler 
Nedan presenteras valet av studiens olika variabler som kommer ligga till grund för 

de statistiska analyserna. 

6.3.1 Genomsnittspris per kvadratmeter per församling  

Valet att använda genomsnittspriset per territoriell församling från Svensk 

Mäklarstatistik grundar sig i att detta var den enda tillgängliga källan. För att kunna 

analysera hur värdet på bostäder förändras måste det finnas ett pris på bostäderna för 

att kunna analysera påverkan från olika variabler. Enligt tidigare teoretisk genomgång 

måste vi kunna observera ett pris för att kunna beräkna egenskapernas påverkan.  

 

Svensk Mäklarstatistik uppdaterar varje månad sin prisstatistik för bostadsrätter med 

statistik som är insamlad, bearbetad och producerad av Statistiska Centralbyrån 

(SCB). Hemsidan är ett samarbete mellan Fastighetsbyrån, Svensk 

Fastighetsförmedling samt branschorganisationen Mäklarsamfundet där de tre äger en 

tredjedel var. (Mäklarstatistik u.d.)  

6.3.2 Tidsavstånd kollektivtrafik 

Valet av att använda Stockholms Lokaltrafiks reseplanerare beror på att det är den 

enda aktörer som erbjuder kollektivtrafik i hela Stockholms län. Studiens mätningar 

blir därför helt beroende till SL:s reseplanerare för tidsavstånd kollektivtrafik. Valet 

att använda tidsavstånd kollektivtrafik i studien grundar sig ibland annat Karlssons 

undersökning på Island, för att utröna om detta samband även råder i Stockholms län. 

Valet grundar sig också på Armstrong och Rodriguez (2006) undersökning av en 

pendeltågsstation i en kommun ökar värdet på bostäderna i kommunen. 

 

Ankomsttid mellan klockan 07.30-08.30 har valts på grund av att denna timme 

benämns som ”högtrafik” i Regeringens proposition om trängselavgifter i Stockholms 

innerstad. Under denna timme beräknas mest trafik passera in till Stockholm och har 

därför belagts med högsta taxan på 20 kronor för inpassering med bil. Det kan därför 

tänkas att flesta ankommer in till Stockholms Centralstation under denna timme och 

därför har denna tidpunkt valts. (Regeringens proposition (2003/04:145 sid 81)   

 

Valet av avreseplats för att mäta tidsavståndet för studien var en svår avvägning. De 

territoriella församlingarna i Stockholm län saknar ett naturligt centrum och 
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betydelsen av valet av plats får effekt på resultatet. Studien har därför valt att fokusera 

på kyrkans olika verksamhetsbyggnader som finns representerade i varje 

församlingsområde. Alla församlingar har flera olika kyrkor, församlingshem och 

expeditioner i sina territoriella områden, där den mest centrala har lokaliserats. Både 

utifrån en visuell kartanalys samt information från Svenska kyrkans hemsida. Denna 

metod ansågs vara bäst lämpad och har använts på ett likartat sätt för samtliga 

församlingar i studien. Valet av plats finns redovisad i Appendix, bilaga 1 och är den 

adressen där de fiktiva resorna har startat.  

6.3.3 Tidsavstånd biltransport 

Valet att använda Eniro för studiens mätning av biltransport motiveras bland annat av 

att man använder Lantmäteriets kartor i sina tjänster (Gränssnittet 2011). Samt att det 

är väldigt enkelt att kunna mäta tidsavståndet med bil från en plats till en annan. Valet 

att undersöka tidsavstånd i studien grundar sig bland annat på Karlssons undersökning 

om tidsavstånd på Island, för att utröna om det finn ett liknade samband för 

bostadsrättspriser och tidsavståndet in till centrum för Stockholms län.  

6.3.4 Absoluta avstånd 

Valet av att använda Freemaptools för mätning av absolut avstånd grundar sig på att 

den källan använder Google Maps samt att vissa av församlingarnas byggnader har 

varit utmarkerade på kartan vilket hjälpt till att ge ett mer exakta avstånd. 

(Freemaptools u.d). Freemaptools är en kostnadsfri tjänst som mäter avståndet från en 

plats till en annan via sin karttjänst. För att ha möjlighet att se om avståndet har ett 

samband med värdet likt Koramaz och Dokmecis (2012) och Söderberg och Janssens 

(2001) studier där denna variabel valts att undersökas.  

6.3.5 Stockholms Centralstation  

Valet att använda Stockholms Centralstation som slutpunkt har gjordes på grund av av 

flertalet anledningar. Här finns i stort sett alla kommunikationsmedel samlade, fjärr- 

och lokaltåg, busstationen Cityterminalen, Tunnelbanestationen T-Centralen, 

flygbussar, nationella busslinjer samt Arlanda Express. (Visit Stockholm u.d.) 

Centralstationen ligger även i Stockholms centrala affärsdistrikt och har ett centralt 

läge i staden. (Fastighestvärlden 2013) Utifrån dessa parametrar blir Stockholms 

Centralstation ett lämpligt slutmål för undersökningen för att beräkna transporttid och 

avstånd från de olika församlingarna.  
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6.3.6 Kontrollvariabler 

För att försöka undvika att dra felaktiga slutsatser från de oberoende variablerna har 

två stycken kontrollvariabler valts, folkmängd och taxerad medelinkomst. Detta för att 

undvika så kallat spuriöst samband, ett samband som i själva verket beror på något 

annat. (Bryman och Cramer 2005)  

 

Valet av inkomst som kontrolvariabler gjordes bland annat av antagandet att 

människor med högre medelinkomster är beredda att betala mer för sina bostadsrätter. 

Valet att titta på inkomst gjorde även Söderberg och Janssen (2001) i sin studie i 

Stockholm. Områden med höga priser per kvadratmeter attraherar med största 

sannolikhet människor med högre inkomster.  

 

Valet av kontrollvariabeln folkmängd gjordes bland annat av antagandet att ju 

attraktivare ett församlingsområde är att bo på, desto fler vill bo på den platsen. 

Variabeln folkmängd valde även Karlsson (2011) att unders i sin studie på Island. 

6.4 Dataanalys 
Det insamlade empiriska datamaterialet från de webbaserade källorna har 

sammanställts i Excel för att bland annat skapa cirkel- och stapeldiagram som 

framtagits. Då Excel varit för begränsat vid regressions- och korrelationsanalys valdes 

det analytiska statistikprogrammet SPPS (version 21) för detta arbete. 

 

För att kunna undersöka om de oberoende variablerna har någon påverkan på priset 

per kvadratmeter genomfördes en bivariat och multivariat regressionsanalys. Bivariat 

analys innebär att men testar två variabler mot varandra, medan multivarit innebär att 

man testar flera variabler samtidigt. För att kontrollera att den beroende variabeln inte 

påverkats av exempelvis kontrollvariablerna gjordes även tester med dessa. (Bryman 

och Cramer 2005) 

 

Studiens regressionsanalys kommer därför innehålla följande variabler:  
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Analysen syftar till att se hur de oberoende variablerna påverkar den beroende, allt 

annat lika. Studien kommer framförallt att fokusera på R2 värdet, b-koefficienten samt 

vilken signifikansnivå testerna av b-koefficienten uppnår.    

 

Med hjälp av b-koefficienten kan vi se hur den beroende variabeln förändras till en 

följd av förändringar i den oberoende. Genom att titta på signifikansnivån kan vi 

bestämma om b-koefficienten är signifikant skiljt från 0, alltså med vilken säkerhet vi 

kan säga att den oberoende variabeln påverkar den beroende. (Sundell 2011)  

 

Vid regressionsanalysen är vi bland annat intresserade av det så kallade justerat r2-

värdet. Den förklarar hur stor del av den beroende variabeln som kan förklaras av de 

oberoende. Den kan anta ett värde mellan noll och ett och uttrycks i procent, ett R2 

värde på 0,4 tolkas som att 40 procent av beroende variabeln kan förklaras av de 

oberoende. Ett högt R2 värde betyder således att modellen i hög grad kan förklara den 

beroende variabeln. R2 värdet har en förmåga att stiga när man inkluderar fler 

variabler och därför används justerat värde vilket justerar ner värdet och bli ett 

försiktigare mått. (Sundell 2011)  

 

 

 

 

 

 

  

Beroende:  

• Pris/kvm 

Oberoende:      

• Absolut avstånd  

• Tidsavstånd kollektivtrafik  

• Tidsavstånd biltransport  

   

Kontrollvariabler:    

• Medelinkomst 

• Folkmängd 
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7. Resultat 
 

För att kunna presentera en djupare analys av insamlat datamaterial har ytterligare 

tester genomförts utöver den insamlade deskriptiva statistiken. Detta för att kunna 

svara på studiens frågeställning och kunna dra slutsatser av lägets betydelse för 

bostäder i Stockholms län.  

 

Tabell två visar en korrelationsmatris mellan den beroende variabeln, de oberoende 

variablerna samt kontrollvariablerna. För läsbarhetens skull har duplicerade värden 

inte redovisats i tabellen.  

 
TABELL 2 KORRELATIONSMATRIS. 

 

Korrelationsmatrisen visar på ett negativt samband mellan priset per kvadratmeter och 

de oberoende variablerna absolut avstånd, tidsavstånd biltransport och tidsavstånd 

kollektivtrafik. Samtliga variabler har en signifikant förklaringskraft på 99 procents 

nivå. Kontrollvariablerna inkomst och befolkning visar också på en korrelation, dock 

ett positivt samband på 99 respektive 95 procents signifikansnivå. 

 

De oberoende variablerna korrelerar i hög utsträckning med varandra vilket gör att 

studien kan lida av multikollinearitet. Detta innebär att det kan vara svårt att veta 

vilken av de oberoende variablerna som faktiskt påverkar den beroende variabeln. Var 

gränsen går för acceptabel korrelera är inte definitivt, men ett riktvärde är 0,8, vilket 

de oberoende variablers värde ligger runt. (Sundell 2010). Därför finns det risk för att 

 
Korrelationsmatris 

**p<0,01 *p<0,05 
 

 
 

Pris/ 
kvm 

Avstånd 
(m) 

Tid bil 
(sek) 

Tid  
kollekt. (sek) 

Inkomst 
(kr) 

Folk- 
mängd 

Pris/kvm -      
Avstånd (m) -0,709** -     
Tid bilt (sek) -0,772** 0,907** -    
Tid kollekt. 
(sek) 

-0,756** 0,864** 0,931** -   

Inkomst (kr) 0,715** -0,556** -0,591** -0,513** -  
Folkmängd 0,215* -0,431** -0,507** -0,539** 0,060 - 
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koefficienterna i vår modell inte är tillförlitliga och att de inte kan hålla isär effekterna 

av varandras variabler.  

 

Studien genomförde därför en regressionsanalys genom att beräkna ett VIF-värde, 

Variance Inflation Factor och Tolerans. Testet visar på om modellen kan utesluta 

multikollinearitet. För att kunna utesluta detta behövs ett VIF värde under fyra och ett 

Toleransvärde över 0,25. Om värdena överskrider dessa gränser lider studiens 

datamaterial av multikollinearitet. VIF värdet skall vara så högt som möjligt, tvärt 

emot toleransvärdet. (O’brien, 2007) Tabell tre visar på resultaten från testet. 

 
TABELL 3. MULTIKOLLINEARITETS TEST. 

 
 

Kontrollvariablerna för studien klarar den uppsatta gränsen fyra för VIF värdet och 

0,25 för toleransvärdet. För dessa två variabler misstänker studien därför ingen 

multikollinearitet. De oberoende variablerna klarar varken VIF värdets gräns på fyra 

eller 0,25 för Toleransen. Detta tyder på att det finns multikollinearitet i studien vilket 

ofta leder till att variablerna som var för sig är signifikanta men tillsammans blir 

insignifikanta. I sin tur visar detta på hur de olika oberoende variablerna testar samma 

sak. Detta gör att det blir svårt att dra slutsatser ifrån det insamlade datamaterialet. 

Därför kommer en multivariat analys genomföras där olika variabler utelämnas för att 

se om det sker en förändring i signifikansnivå. (Sundell 2010) 

 

Tabell fyra visar på en regressionsanalys där ytterligare tester av sambanden mellan 

variablerna presenteras i form av en multivariat analys. Där två av de oberoende 

variablerna utelämnas i testerna ett till tre, för att i modell fyra pröva samtliga 

oberoende variabler tillsammans med kontrollvariablerna.  

 

 
Multikollinearitets test 

Gräns: Tolerans: >0,25, VIF: <4 
!

 Tolerans VIF 
Tid biltransport 0,083 12,038 
Tid kollektivtrafik 0,125 8,021 
Absolut avstånd 0,172 5,815 
Folkmängd 0,628 1,592 
Medelinkomst 0,570 1,753 
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TABELL 4. REGRESSIONSANALYS. 

 
Resultaten i tabell fyra visar på det som studien kunde misstänka i och med att 

datamaterial har multikollinearitet bland variablerna. Var för sig är de oberoende 

variablerna signifikanta tillsammans med kontrollvariablerna. Men när samtliga 

variabler testas tillsammans är det endast tidsavstånd kollektivtrafik som är 

signifikant. Detta betyder att vi inte kan dra några slutsatser utifrån det insamlade 

materialet vilket kommer att analyseras vidare i diskussionen och därför kan vi inte 

med säkerhet säga att dessa variabler påverkar priset per kvadratmeter. 

 

B-koefficienten för de olika variablerna skiftar mellan de olika modellerna i tabell 

fyra. Absolut avstånd vars b-koefficient först är negativ i modell ett för att sedan bli 

positiv i modell fyra, förstärker slutsatsen om multikollinearitet. Ett negativt värde, 

tyder på att priset per kvadratmeter blir billigare med ett längre avstånd till CBD. I 

modell fyra är b-koefficienten positivt vilket skulle tyda på att priset per kvadratmeter 

blir billigare ju längre från centrum man kommer.   

 
 
 
 
 
 

Regressionsanalys. Beroende variabel pris/kvm. Ostandardiserad B-koefficienter, 
standardfel inom parantes 

Värden avrundade till 3 decimaler.  *=p<0.05 **=p<0.01 ***=p<0.001 
!

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Avstånd (m) -615,413*** - - 99,284 
 (121,922)   (188,482) 
     
Tid bil (sek) -    -13,624*** - -5,739 
  (1,999)   (4,364) 
     
Tid kollekt. 
(sek) 

- - -7,395*** -5,567** 

   (0,98) (1,923) 
     
Folkmängd -0,009 -0,117 -0,140* -0,155* 
  (0,070)  (0,069) (0,067) (0,068) 
     
Inkomst (kr)    0,161*** 

     (0,028) 
    0,123*** 

(0,028) 
     0,140*** 

(0,025) 
     0,128*** 

(0,027) 
     
n 84 84 84 84 
R2 (justerat) 0,639 0,699 0,722 0,739 
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Tabell fyra visar att genomsnittsinkomsten per församling är signifikant på 99,9 

procents nivå i utförda tester. Kontrollvariabeln klarade VIF testet och Tolerans värde 

vilket gör att vi inte misstänker att det finns ett samband, dock blir det svårt att dra en 

sådan slutsats ifrån den insamlade datamaterialet.  

 

Tabell fyra ger även information om förklaringsgraden, justerat R2. I modell ett till 

fyra ligger förklaringsfaktorn mellan 0,66-0,73. Vilket skulle kunna visa på att 

modellernas oberoende variabler förklarar mellan cirka 66 till 73 procent av priset per 

kvadratmeter. Dock är det svårt enligt tidigare resonemang att säkerställa att detta är 

fallet. 

 

Tidsavstånd kollektivtrafik visar på ett negativt samband i tabell fyras olika tester. I 

det ena testet kan vi med säkerhet säga att variabeln inte är noll eftersom resultatet är 

signifikant på en 99,9 procents nivå. Det andra testet har en lägre signifikansnivå på 

99 procent vilket kan tyder på multikollinearitet. Dock är b-koefficienten negativt i 

båda modellerna vilket skulle kunna tyda på att ett större tidsavstånd med 

kollektivtrafik leder till ett lägre pris per kvadratmeter. I modell fyra visar exempelvis 

tidsavstånd kollektivtrafik på ett negativt samband på cirka -5,5 kronor per sekund. 

För varje sekund längre ifrån Stockholms Centralstation minskar priset med 5,5 

kronor. En lägenhet på 40 kvadratmeter som har ett tidsavstånd på 10 minuter från 

centrum har ett lägre pris med cirka 132 000 kronor jämfört med en precis vid 

stationen, allt annat lika. Enligt tidigare resonemang är det inget vi kan statistiskt 

säkerhetsställa. 

7.1 Hypotesprövning 
Nedan kommer den uppställda hypotesen att prövas utifrån ovanstående resultatet. 

Studiens hypotes i kapitel tre var formulerad till: 

I Stockholms län har det absoluta avståndet och tidsavståndet kollektivtrafik och 

biltransport in till Stockholms Centralstation en påverkan på genomsnittspriset per 

kvadratmeter. 

 

Studiens hypotes kommer att testas utifrån att insamlat datamaterial har 

multikollinearitet vilket fastställts i resultatdelen. De oberoende variablernas 
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förändringar i signifikansnivån i tabell fyra gör att vi inte kan fastställa vilken av dem 

som har ett samband med priset. Detta gör att vi inte kommer kunna acceptera 

hypotesen utifrån det insamlade datamaterialet.  

  

Undersökningen resulterar i att hypotesen förkastas med anledning av den 

multikollinearitet som råder i det insamlade datamaterialet. Vi kan således inte med 

statistisk säkerhet säga att genomsnittspriset per kvadratmeter påverkas av avståndet 

och tidsavståndet biltransport och kollektivtrafik.  
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 8. Diskussion 
 

Studiens insamlade datamaterial visar på multikollinearitet vilket gör att uppsatsen har 

svårt att dra slutsatsen att koefficienterna är signifikant skilda från noll. Detta medför 

att resultatet för studien får svårt att jämföras med tidigare studier och teori. 

 

Utifrån den teoretiska utgångspunkten kan vi säga att bostäder prissätts utifrån deras 

egenskaper, där områdesanknutna egenskaper är en av dessa. Den hedoniska 

prissättningen påverkar bostadens pris utifrån hur mycket nytta den skapar för den 

potentiella köparen. Studiens resultat motsäger sig inte denna teori, men dock kan den 

inte statistiskt säkerhetsställa hur stor påverkan dessa egenskaper har på bostäder i 

Stockholms län. Kapitel fem visar på stora skillnader mellan de olika territoriella 

församlingarnas priser, avstånd och tidsavstånd. Detta tillsammans med tabell fyras 

olika tester som visar på höga signifikansnivåer för de oberoende variablerna gör att 

studien skulle kunna misstänka att dessa påverkar priset men är inget som kan 

fastställas med säkerhet.  

 

Tidigare studier har visat på ett negativt samband mellan avstånd och priset på 

bostäder både i Donetsk, Ukraina, Istanbul, Turkiet och kommersiella fastigheter i 

Stockholm. Även närhet till pendeltågsstation och tidsavståndet in till centrum har 

enligt tidigare studier en påverkan på priset. Studien kan dock inte visa på ett liknande 

samband utifrån insamlat datamaterial. Detta gör att studiens resultat skiljer sig från 

tidigare studier. Antingen finns inte ett liknande samband för bostäder i Stockholms 

län eller så har studiens datamaterial och tillvägagångssätt inte kunna visa på ett 

liknande samband.   

 

Valet att använda Stockholms Centralstation som slutpunkt kan ha haft betydelse för 

studien. Tidigare forskning från bland annat Koramaz och Dokmecis (2012) studie i 

Istanbul, Turkiet påvisade ett starkare samband till sub-centrum än vad avståndet till 

CBD hade. Stockholms län har kanske ett liknade samband vilket gjorde studiens 

tillvägagångssätt felaktigt valt Stockholms Centralstation som slutpunkt. Stockholms 

län har flera olika centrum som hade kunnat användas som slutpunkt för studien.  

 



 
37 

Studiens syfte har uppnåtts och en analys har gjorts av lägets betydelse dock utan att 

kunna dra vidare slutsatser för avstånd och transporttiden in till Stockholms 

Centralstation. Uppsatsen har kunnat förkasta hypotesen om att absolut avstånd och 

transporttid har en påverkan på genomsnittspriset på kvadratmeter. Datamaterial har 

dock inte kunnat visa på vilken av variablerna som påverkar priset mest vilket 

diskuterades i frågeställningen.   

 

Studiens tillvägagångssätt med att använda de tre variablerna avstånd, tidsavstånd 

kollektivtrafik och biltransport i samma regression kan diskuteras. Tabell tre visar på 

att variablerna mäter samma saker eller kanske finns det en möjlighet att det var på 

grund av att för få variabler användes. Oavsett finns det ett intresse av att titta på 

dessa variabler tillsammans. Människor i en bostad behöver transportera sig på ett 

eller annat sätt till skola, arbete eller affär. Detta kan göras på flera olika sätt, med bil, 

cykel, med kollektivtrafik eller genom att gå detta avstånd. Studien kanske skulle ha 

valt att använda tidsavstånd promenad och kollektivtrafik istället för biltransport. 

Detta med utgångspunkt att så pass få använder bilen till att transportera sig till 

arbetet enligt Schwanen (2001). Kanske hade multikollinearitet då kunnat undvikas.  

 

Att studien inte kan bevisa ett samband betyder inte att det inte finns ett samband 

mellan priset per kvadratmeter och de oberoende variablerna, bara att uppsatsen inte 

kan med statistisk säkerhet säga att det är så. I tabell 4 tester gör ändå att vi kan 

misstänka att det finns ett samband vilket är av intresse av att undersöka vidare 

8.1 Begränsningar  
En begräsning i studien är att det insamlade datamaterialet som använt, är ett 

genomsnittspris per kvadratmeter. Bostädernas inre egenskaper och dess påverkan på 

priset är inte mätt utan endast områdesanknutna. Detta har säkerligen påverkat 

resultatet och kanske gjort att de valda variablerna uppvisat multikollinearitet då 

endast få egenskaper har mätts i regressionen. Andra begränsningar i ett genomsnitt är 

att få försäljningar av bostadsrätter i en församling eller ett stor antal nybyggnationer 

med högra priser kan få stor påverkan på genomsnittspriset.  

 

Valet av avresehållplats per församling blir en begränsning för studien då 

transporttiden och avståndet är beroende av valet av denna punkt. Studien har dock 
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använt samma tillvägagångssätt för samtliga församlingar för att försöka göra 

metoden likvärdig. Begränsning i tid gjorde att studien inte kunde undersöka en fiktiv 

resa per försäljning i Stockholms län. Detta kan ha framförallt påverkat de 

församlingar med få hållplatser då avståndet från den valda adressen blivit långt.   

 

En annan begräsning är tidsavstånd med bil, där studien helt förlitat sig på uträkningar 

från Eniro.se uträkningar. Rusningstider, köer och olyckor har sannolikt inte påverkat 

tidsavståndet biltransport vilket med största sannolikhet lett till längre restider. 

Skillnaden i tid mellan kollektivtrafik och biltransport hade då kunnat begränsas. 

Studiens begräsning i både ekonomiskt och tidsmässigt gjorde att en verkligen resa 

inte kunde genomföras från varje församling vid olika klockslag.   
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9. Slutsatser 
 

Syftet med denna studie har varit att genom en hypotesprövning testa och analysera 

avståndets och transporttiders betydelse för bostadsrättspriser i Stockholms län. 

 

Att läget har betydelse för bostadens värde har flertalet tidigare studier visat på, både 

absolut avstånd och transporttiden till ett CBD. Tillskillnad från tidigare studier på 

området är antalet variabler som tags i beaktning fler i denna studie. 

 

Studiens hypotes förkastades, vilket i sig skapar ett intresse till vidare studier på 

området. Samtidigt kommer länet inom de närmsta åren få uppleva en kraftig 

utbyggnad. Förbättrad kollektivtrafik, nya vägar och en stad som växer skapar ett 

utvidgat CBD. Möjligen finns det ett samband men detta är tyvärr inget som kan 

bekräftas utifrån denna studies datamaterial och tillvägagångssätt.  

 

Om det skulle finnas ett samband mellan tidsavstånd kollektivtrafik och pris skulle 

utbyggnaden av tunnelbanan i länet, allt annat lika, skapa en positiv inverkan på priset 

per kvadratmeter inom det utbyggda området. Detta är något som gör dessa områden 

till högintressanta områden att spekulera, att köpa i innan utbygganden och därefter 

erhålla ett högra värde på bostaden efter utbyggnationen. Genom att studera 

Stockholms Lokaltrafiks framtidsvisioner vad det gäller fler bussavgångar eller 

nattidtabeller för att hitta områden som kommer få bättre kommunikationer. Vilket är 

av intresse för invånare som ska köpa bostäder i länet då tidsavståndet har ett 

samband, allt annat lika. Därför är detta ett område som bör fortsätta att studeras och 

fortsätt att titta vidare på. 

 

Olika kommuner i länet skulle således kunna skapa ytterligare attraktionskraft och 

värde på bostäderna genom att förbättra kollektivtrafiken. Kommunledningen skulle, 

allt annat lika kunna öka värdet på bostäderna i kommunen och göra sina invånare 

mer förmögna då värdet på deras fastigheter ökar. Detta kan ses som något positivt då 

det är troligt att man även skulle kunna öka intresset för områden och kommuner som 

i dagsläget har ett lågt intresse bland befolkningen.  
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För vidare forskning rekommenderas ytterligare studier på tidsavstånd kollektivtrafik. 

Det kommer att finns möjlighet att mäta priserna före och efter att en tunnelbanelinje 

byggts ut i Stockholm, i samband med utbyggnationen i Nacka. Detta kan ses som ett 

bra tillfälle för vidare forskning för att se påverkan på priserna och för att kunna 

förklara ytterligare sambandet mellan dessa två variabler. Hur stor premien är efter att 

en tunnelbanestation byggts i ett område skulle kunna undersökas. Vid bättre tillgång 

till prisstatistik skulle man kunna genomföra en resa per försäljning inom ett mindre 

område, vilket skulle ge bättre tillförlitlighet.  

 

Sammanfattningsvis är det rimligt att reflektera över vad läget för bostäder i 

Stockholms län har för påverkan på bostadsrättspriser. Trots att läget är en viktig 

påverkande faktor för bostadspriserna i Stockholm är det trolig att kollektivtrafik, 

biltransport och avstånd kan vara påverkande, även om detta inte kunde bevisas inom 

ramen av denna studie. 
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Appendix 

Bilaga 1 Församlingarnas valda adress för de oberoende variablerna 

Församling    Vald adress                                  Antalet  
               försäljningar 

   Ed Lövstavägen 6, Upplands Väsby 68 

Hammarby Kyrkvägen 12, Upplands Väsby 315 

Fresta Fresta kyrkväg 2, Upplands Väsby 97 

Vallentuna Kyrkvägen 4, Vallentuna 465 

Össeby Prästgårdsvägen 15, Brottby 3 

Österåker-Östra Ryd Bergavägen 13, Åkersberga 361 

Ljusterö-Kulla Roslagsvägen 266, Åkersberga 4 

Värmdö Haghultavägen 23, Värmdö 19 

Djurö, Möja och Nämdö Högmalmsvägen 1, Djurhamn 4 

Gustavsberg-Ingarö Värmdögatan 1, Gustavsberg 337 

Järfälla Vasavägen 25, Järfälla 1355 

Adelsö-Munsö Adelsö kyrka (Ekerö) 11 

Ekerö Björkuddsvägen 2, Ekerö 87 

Färingsö Herman palms plan 4D, Stenhamra 15 

Huddinge Kommunalvägen 21, Huddinge 405 

Trångsund Skogåstorget 7, Skogås 223 

S:t Mikael Vårby allé 5, Vårby 181 

Flemingsberg Diagnosvägen 14, Huddinge 155 

Botkyrka Grödingevägen 4, Tumba 872 

Grödinge Prinsens väg 1, Grödinge 24 

Salem Emanuel Birkes väg 1, Rönninge 206 

Österhaninge Runstensvägen 14, Handen 836 

Västerhaninge-Muskö Parkvägen 9, Västerhaninge 202 

Tyresö Kyrkogränd 14, Tyresö 419 

Bro Prästvägen 6, Bro 46 

Kungsängen-Västra Ryd Kyrkvägen 35, Kungsängen 265 

Turinge-Taxinge Allévägen 1, Nykvarn 39 

Täby Attundavägen 3, Täby 1283 
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Danderyd Angantyrvägen 38, Djursholm 407 

Sollentuna Sköldvägen 10, Sollentuna 984 

Stockholms Domkyrkförs. Trångsund 1, Stockholm 83 

S:t Johannes Frejgatan 31, Stockholm 417 

Adolf Fredrik Holländargatan 16, Stockholm 343 

Gustav Vasa Karlbergsvägen 5, Stockholm 468 

S:t Matteus Västmannagatan 92A, Stockholm 1242 

Engelbrekt Östermalmsgatan 20, Stockholm 689 

Hedvig Eleonora Storgatan 7, Stockholm 405 

Oscar Fredrikshovsgatan 3A, Stockholm 1354 

Maria Magdalena Bellmansgatan 13, Stockholm 454 

Högalid Högalids kyrkväg 11, Stockholm 945 

Katarina Arbetargatan 21, Stockholm 951 

Sofia Borgmästargatan 11, Stockholm 1163 

Kungsholm Parmmätargatan 1, Stockholm 819 

S:t Göran Arbetargatan 21, Stockholm 1651 

Brännkyrka Götalandsvägen 189, Älvsjö 1009 

Vantör Högdalsplan 16, Bandhagen 774 

Farsta Lingvägen 149, Farsta 737 

Bromma Stopvägen 120, Bromma 1424 

Essinge Essinge kyrkväg 13, Stockholm 466 

Västerled Vidängsvägen 11, Bromma 699 

Vällingby Kirunagatan 9, Vällingby 479 

Enskede-Årsta Bråviksvägen 47, Årsta 1274 

Skarpnäck Malmövägen 51, Skarpnäck 1128 

Hässelby Maltesholmstorget 8, Hässelby 320 

Hägersten Bäckvägen 34, Hägersten 1914 

Skärholmen Bodholmsplan 1, Skärholmen 220 

Spånga-Kista Värsta allé (Spånga) (Stockholm) 908 

Södertälje Mälaregatan 4, Södertälje 520 

Östertälje Nedre Egilsvägen 1, Södertälje 267 

Enhörna Tuna 2, Enhörna 3 

Överjärna Överjärna kyrka (Södertälje) 10 
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Ytterjärna Pilkrog 12, Järna 7 

Hölö-Mörkö Hölö kyrka 3 

Nacka Gamla Värmdövägen 14, Nacka 1300 

Saltsjöbaden 
Saltsjöbadens kyrkplan 2, 

Saltsjöbaden 
82 

Boo Utövägen 4, Saltsjö-Boo 259 

Sundbyberg Prästgårdsgatan 11, Sundbyberg 1069 

Solna Skytteholmsvägen 14, Solna 2597 

Lidingö Kvarnvägen 1, Lidingö 547 

Vaxholm Hamngatan 25, Vaxholm 165 

Norrtälje-Malsta Kyrkogatan 2, Norrtälje 604 

Väddö Norrtäljevägen 7, Rimbo 6 

Häverö-Edebo-Singö Roslagsvägen 6, Hallstavik 15 

Edsbro-Ununge Estuna kyrka (Norrtälje) 2 

Fasterna Uppsalavägen 11, Rimbo 4 

Rimbo Rimbo kyrka (Norrtälje) 20 

Riala Tallbacksvägen 10, Bergshamra 3 

Sigtuna Sankt Persgatan 3, Sigtuna 43 

Husby-Ärlinghundra Husby kyrkby 131, Märsta 253 

Norrsunda Rosersbergsvägen 38, Rosersberg 31 

Valsta Bragegatan 4, Märsta 167 

Nynäshamn Hamngatan 6, Nynäshamn 323 

Sorunda Torp 3, Sorunda 7 

Ösmo-Torö Kyrkvägen 31, Ösmo 6 
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