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Abstract 

The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To 

determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis 

is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and 

Staffanstorpsmodellen. Kommunmodellen consists of variables that explain property 

prices at a municipal level such as number of citizens, taxes, employment rate, 

schools etc. and Staffanstorpsmodellen consists of variables at a property level such 

as variables describing location, size, age, standard, housing type, etc. The two 

different models are based on two different data set.  

 

By analyzing the correlation between culture & leisure that municipalities in Skåne 

offer and property prices a greater understanding of how municipalities can attract 

creative individuals is created. The result of the regression analysis shows that sports 

& leisure facilities have a positive impact on property prices. Both models, with the 

two different data sets, contribute to the conclusion at two different levels, at a 

municipal level and at a property level. The result show that the proximity to a sports 

facility and how much a municipality invests in sports & leisure facilities both have a 

positive impact on property prices.  

 

The result of the other studied culture & leisure variables showed no effect in the 

regression analysis as the variables were not significant. An explanation for why no 

impact could be shown for these variables could be that the supply of culture & 

leisure that the municipalities offer does not reflect how creative a place is. According 

to the American researcher Richard Florida it is the creativity and initiative that drives 

the economy and development in society today. The most successful societies are the 

one that best takes advantage of people's creative potential and most successfully 

attract creative individuals. Perhaps the supply of culture & leisure that the 

municipalities offer is in the wrong form and not sufficiently challenging to attract 

creative individuals. 
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Sammanfattning 

Enligt den amerikanska forskaren Richard Florida är det idag kreativitet och 

initiativkraft som driver ekonomin och utvecklingen framåt. Det samhälle som lyckas 

bäst är det som bäst tar vara på befolkningens kreativa potential och som mest 

framgångsrikt lockar till sig kreativa individer. Genom att analysera vilket samband 

som finns mellan Skånes kommuners satsningar på kultur & fritid och fastighetspriser 

skapas en större förståelse för hur kommuner kan locka till sig kreativa individer.  

 

I denna undersökning används metoden regressionsanalys för att se om ett samband 

finns mellan kultur & fritid och fastighetspriser. Teorier och forskning som berör 

mikroekonomi, urban ekonomi, fastighetsmarknaden och den kreativa klassen har 

studerats för att skapa en teoretisk grund att stå på inför skapandet av 

regressionsmodellerna till analysen. I undersökningen skapas två modeller med två 

olika datamängder: Kommunmodellen och Staffanstorpsmodellen. Kommunmodellen 

består av variabler som på kommunnivå anses förklara fastighetspriserna i Skåne och 

där datavärdena skiljer sig åt mellan kommunerna d.v.s. variabler som beskriver antal 

invånare, skatteintäkter inom kommunen, antal förvärvsarbetare, hur bra skolorna är, 

om det finns tågstation i kommunen m.m. Staffanstorpsmodellen består av variabler 

som förklarar fastighetspriserna i Staffanstorp på fastighetsnivå, d.v.s. variabler som 

beskriver läge, storlek, ålder, standard, bebyggelsetyp m.m. Utifrån samma 

datamängd som Staffanstorpsmodellen baserats på skapas även en Difference-in-

Difference modell som undersöker vilken påverkan idrottsplatsen Staffansvallen har 

på fastighetspriser i Staffanstorp.  

 

Resultatet från regressionsanalyserna visar att flera variabler inte är signifikanta på en 

5 % nivå vilket betyder att man inte kan uttala sig om dess påverkan. De variabler 

som är intressanta att studera utifrån syftet med undersökningen är de som berör 

kultur och fritid. En del av dessa variabler är signifikanta medans en del inte är det.  

 

I Kommunmodellen finns sju kultur- och fritidsvariabler som representerar olika 

kultur- och fritidsverksamhetsgrenar. Alla variabler har enheten kronor per invånare 

för varje kommun. De sju olika verksamheterna som undersöks är: fritidsgårdar, 

allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, allmän 

kulturverksamhet, musik- och kulturskola samt bidrag till studieorganisationer. Av de 

sju variablerna visade resultatet från regressionsanalysen att endast variabeln idrotts- 

och fritidsanläggningar var signifikant på en 10 % nivå. Tolkningen av koefficienten 

för variabeln är att för varje krona per invånare som en kommun satsar på idrotts- och 
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fritidsanläggningar ökar det genomsnittliga fastighetspriset i kommunen med 0,0027 

%. 

 

Målet med Staffanstorpsmodellen är att visa vilken påverkan avståndet till olika 

kultur- och fritidsanläggningar har på fastighetspriser inom en stad. Staffanstorp är 

vald som stad att studera eftersom ett samarbete med Staffanstorps kommun finns.  

Efter specifikation består modellen endast av en anläggningsvariabel, avstånd till 

idrottsplatsen Staffansvallen. Resultatet från regressionsanalysen visade att avståndet 

till Staffansvallen var signifikant på en 5 % nivå. Närhet till idrottsplatsen 

Staffansvallen har en negativ koefficient vilket kan tolkas som att ju närmre 

Staffansvallen en fastighet befinner sig desto högre är fastighetspriset. En meter 

närmre Staffansvallen ger en 0,0087 % ökning i fastighetspriset. 

 

Genom Difference-in-Difference modellen undersöktes vilken påverkan 

idrottsplatsen Staffansvallen har på fastighetspriser i Staffanstorp genom att 

undersöka det om det fanns en påverkan av idrottsplatsens ombyggnad som blev klar 

2011. Resultatet visade att idrottsplatsen har haft en positiv påverkan på 

fastighetspriser efter ombyggnaden på fastigheter som ligger inom en radie på en 

kilometer från idrottsplatsen.   

 

En slutsats som kan dras från resultatet av regressionsanalyserna är att idrotts- och 

fritidsanläggningar har en positiv påverkan på fastighetspriser. Modellerna på de två 

olika datamängderna bidrar till slutsatsen på två olika nivåer, på kommunnivå och 

fastighetsnivå. Både närhet till en idrottsanläggning och hur mycket en kommun 

satsar på idrotts- och fritidsanläggningar ger positiv påverkan på fastighetspriser. 

Viktigt att poängtera är att slutsatserna om att det finns ett samband ges utifrån 

undersökningens specificerade modeller som bygger på två specifikt utvalda 

datamängder.  

 

Resultatet från de övriga undersökta kultur- och fritidsvariabler visade ingen effekt då 

variablerna inte var signifikanta. En förklaring till varför ingen påverkan kunde 

påvisas för variablerna kan vara att de satsningar som kommuner gör på kultur & 

fritid inte avspeglar hur kreativ en plats är. Kanske är utbudet av kultur & fritid som 

kommunerna erbjuder i fel format och inte tillräckligt utmanande för att locka till sig 

kreativa individer.   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

De senaste decennierna har fört med sig stora förändringar för människan både i den 

globala och i den digitala kontexten. Allt eftersom tekniken utvecklas skapas det nya 

möjligheter i samhället. Tv:ns roll i hemmet har påverkat planlösningen och bilen har 

förändrat samhällsplaneringen i och utanför våra städer. Idag tänker allt fler på miljön 

vilket avspeglar sig i dagens planering av samhället. Ett exempel på detta är elbilen, 

som fått ett stort uppsving det senaste året, och som kräver laddningsstationer vilket 

påverkar planläggningen av infrastrukturen. Allt fler byggbolag väljer att 

miljöcertifiera sina byggnader vilket är ett annat tecken som visar vilken påverkan 

miljötänket har på samhället och dess utveckling. Det är många saker som påverkar 

vårt samhälle i olika riktningar och det är intressant att tänka på dessa faktorer utifrån 

ett fastighetsmarknadsperspektiv. Hur påverkas fastighetsmarknaden av samhällets 

utveckling och förändring? Påverkas marknaden av människors ändrade behov och 

preferenser?  

  

En teori som behandlar ovanstående frågor är den amerikanske ekonomen Richard 

Floridas tes om den kreativa ekonomin och den kreativa klassen. Enligt Florida är det 

idag kreativitet och initiativkraft som driver ekonomin och utvecklingen framåt. Det 

samhälle som lyckas bäst är det som bäst tar vara på befolkningens kreativa potential 

och som mest framgångsrikt lockar till sig kreativa individer. Den kreativa klassen 

har andra preferenser än tidigare generationer och ställer nya krav på arbete och 

fritid.1  

 

När jag hör ordet kreativitet är kultur & fritid det första jag tänker på. Vilken 

påverkan har kultur & fritid på samhällets utveckling? Fastighetssystemet som finns i 

Sverige idag gör fastigheter till stora tillgångar i ekonomin och i samhället. Hur 

påverkas fastighetsmarknaden av teorier som Richard Floridas teori om den kreativa 

ekonomin? Hur påverkas fastighetspriser av kultur & fritid och hur jobbar kommuner 

med dessa frågor? Hur avspeglar sig kommuners satsningar på kultur & fritid på 

fastighetspriserna i kommunen?  Jag vill i mitt examensarbete undersöka vilken 

påverkan kultur & fritid har på fastighetsmarknaden genom att studera sambandet 

mellan hur mycket kommuner satsar på kultur & fritid och fastighetspriserna inom 

kommunen.  

 

                                                      
1 Antoni, Rudolf. Skåne och den kreativa klassen. 2008, s. 131–132.  
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1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att klarlägga vilken påverkan kultur & fritid har på 

fastighetspriser. Undersökningen kommer att skapa en större förståelse för hur kultur 

& fritid påverkar fastighetsmarknaden. Resultatet kan exempelvis komma att hjälpa 

kommuner att bättre förstå betydelsen som kultur & fritid har för att attrahera 

människor från den kreativa klassen till kommunen och därmed få in 

höginkomsttagande skattebetalare. 

 

1.3 Metod  

För att kunna se vilket samband som finns mellan kultur & fritid och fastighetspriser 

kommer en kvantitativ ansats tas genom regressionsanalys. Teorier inom 

mikroekonomi och urban ekonomi samt teorier kring fastighetsmarknaden och den 

kreativa klassen kommer att studeras för att kunna skapa regressionsmodeller som 

kan förklara fastighetspriser. Tidigare forskning inom ämnet kommer att studeras för 

att kunna verifiera vilka variabler som ska ingå i regressionsmodellerna. 

Undersökning om var relevant data finns görs för få tillgång till pålitliga data. Data 

samlas sedan in för faktorer som anses vara relevanta och som anses påverka 

fastighetspriser på olika nivåer. 

 

Regressionsanalysen är uppdelad i två delar där två olika modeller skapas med två 

olika datamängder. Den första modellen kallas för kommunmodellen och består av 

variabler som på kommunnivå anses förklara fastighetspriserna i Skåne och där 

datavärdena skiljer sig åt mellan kommunerna d.v.s. variabler som beskriver antal 

invånare, skatteintäkter inom kommunen, antal förvärvsarbetare, hur bra skolorna är, 

om det finns tågstation i kommunen m.m. Den andra modellen, som kallas för 

Staffanstorpsmodellen, består av variabler som förklarar fastighetspriserna i 

Staffanstorp på fastighetsnivå, d.v.s. variabler som beskriver läge, storlek, ålder, 

standard, bebyggelsetyp m.m. Modellerna skapas med hjälp av teorier kring 

ekonometri där specifikation samt analys genomförs på modellerna. Stor vikt läggs 

vid utformning av specifikation för att skapa bra modeller. Efter analysen kommer 

resultatet från båda modellerna att studeras för att gemensamt bidra till en slutsats.  

 

Under examensarbetets gång finns ett samarbete med Staffanstorps kommun som 

kommer ge insikt i hur en kommun jobbar med kultur & fritid samt stöd under 

arbetets gång.  
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1.4 Avgränsning 

I examensarbetet görs en avgränsning till att endast studera Skåne läns kommuner i 

modellen på kommunnivå. Kommunerna anses ha likartade förutsättningar samt utgör 

en delmarknad inom fastighetsmarknaden. Skånes 33 kommuner anses vara en lagom 

datamängd för den valda undersökningen. I den andra modellen, där en närmare 

studie görs på en utvald kommun, väljs Staffanstorps kommun som kommun att kolla 

närmare på eftersom ett samarbete med Staffanstorp existerar under examensarbetets 

gång.  

 

1.5 Felkällor 

Analysen för kommunmodellen är baserad på data inhämtat från kommun- och 

landstingsdatabasen Kolada. Databasen bygger på statistik från statistikansvariga 

myndigheter samt uppgifter som kommuner frivilligt har redovisat till databasen. Det 

kan förekomma brister i de utvalda variablerna om kommuner inte har redovisat 

korrekta uppgifter kring sin verksamhet till databasen. En del av Staffanstorps 

kommuns uppgifter har kontrollerats tillsammans med ansvariga från Staffanstorps 

kommun och ansågs stämma. En manuell översiktlig kontroll av samtliga variabler 

utfördes för att se om uppgifter fattas för någon kommun. Genom den kontrollen 

ansågs uppgifterna vara tillräckliga och inga brister kunde upptäckas.  Datamängden 

ansågs vara, efter de två kontrollerna, tillräckligt bra för den valda analysen med 

vetskap om att felkällor kan finnas.  

 

För Staffanstorpsmodellen har data tillhandahållits från företaget Valueguard där 

informationen kommer från lantmäteriets fastighetsregister. Felkällor kan förekomma 

i datamängden. En kontroll av datamängden har inte varit möjlig, utan ett förtroende 

för att datamängden stämmer har funnits med anledning av att Valueguard är ett 

erkänt och tillförlitligt företag inom branschen. 

 

Olika transformationer har genomförts på flera variabler i modellerna. Felaktiga 

transformationer kan leda till ett missvisade resultat vilket kan vara fallet eftersom det 

är första gången författaren skapar denna typ av modeller. Kunskapsbrister hos 

författaren gällande specifikation av modellerna kan leda till ett felaktig eller 

svårtolkat resultat. Specifikation av modellen samt regressionsanalysen har 

genomförts i ett program som heter STATA. Resultatet från analysen har sedan 

manuellt överförts till denna rapport i form av sammanfattade tabeller. Överföringen 

av resultatvärdena anses vara korrekt men felkällor kan förekomma på grund av den 

mänskliga faktorn.  
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1.6 Disposition  

Kapitel 2 – Bakgrund  

I detta kapitel ges en översiktlig bild av hur kultur & fritid fungerar i Skåne ur ett 

kommunalt perspektiv. Här beskrivs kommunens roll för kultur & fritid samt 

utmaningar som kommunerna ställs inför. I kapitlet ges även en beskrivning av 

Staffanstorps kommun; fakta kring Staffanstorp samt hur kultur & fritid ser ut och 

fungerar i kommunen presenteras. Eftersom en närmare analys utförs på idrottsplatsen 

Staffansvallen ges i detta kapitel en beskrivning av anläggningen för att skapa större 

förståelse till senare kapitel.     

 

Kapitel 3 – Teori  

I detta kapitel beskrivs grundläggande teorier som anses vara relevanta för den senare 

analysen. Teori kring mikroekonomi, urban ekonomi, fastighetsmarknaden samt om 

Richard Floridas teorier kring den kreativa klassen presenteras.  

 

Kapitel 4 – Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området. Forskningen har 

exempelvis varit till hjälp för att hitta relevanta variabler till modellerna som ett 

tillägg till den teori som presenteras i kapitel 3.  

 

Kapitel 5 – Metod 

I detta kapitel presenteras metoden, regressionsanalys, som använts i arbetet. Först 

introduceras grundläggande ekonometri för att bli bekant med begreppen för att 

senare i kapitlet lägga fram teorin kring den enkla och multipla regressionsmodellen. I 

kapitlet beskrivs hur specificering och analys av en regressionsmodell går till. Sist i 

kapitlet presenteras metoden Difference-in-Difference.    

 

Kapitel 6 – Data  

I detta kapitel beskrivs den data som används för de två modellerna, 

Kommunmodellen och Staffanstorpsmodellen. Två olika datamängder har inhämtats, 

en för varje modell. Beskrivning av alla ingående variabler samt deskriptiv statistik 

kring dessa presenteras.  

 

Kapitel 7 – Resultat och analys  

I detta kapitel redovisas och diskuteras resultateten från regressionsanalyserna.    

 

Kapitel 8 – Slutsats  

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån de genomförda 

analyserna.  



Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser 

 

 19 

2 Bakgrund  

2.1 Kultur i Skåne  

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige det högsta deltagandet i kulturlivet bland 

jämförbara länder.2 Kommunerna svarar för den största delen av de offentliga 

kulturinsatserna och det lokala kulturlivet får sin karaktär av de historiska 

förutsättningarna, kommunens storlek samt läge i den totala ortsstrukturen. Det finns 

ett positivt samband mellan kommunstorlek och kulturanslag, både totalt sett och per 

invånare: ju större kommun, desto högre anslag per invånare. Detta resulterar i en 

större mångfald och ett större utbud att välja mellan i de större kommunerna och en 

uttunnad lokal kulturgemenskap i de mindre.3  

 

I Skåne är den första principen, som 

styr konkurrensen mellan 

kommunerna, möjligheten att attrahera 

hög- och medelinkomsttagare som kan 

betala skatt till kommunen. Det 

främsta konkurrensmedlet sägs vara 

kustnära boende i anslutning till 

storstäder och infrastrukturens noder. I 

Skåne har kranskommunerna kring 

Malmö-Lund gynnats och anses vara 

attraktiva kommuner medans 

kommuner i norra Skåne har haft det 

svårare i kampen om att attrahera de 

bästa skattebetalarna.4 Skåne består av 

33 kommuner och figur 1 till höger 

visar var de olika kommunerna ligger 

d.v.s. visar Skånes ortsstruktur. 

 

I dagens samhälle verkar Sveriges arbetskraft bli allt mer benägen att välja bostadsort 

utifrån andra kriterier än enbart arbetsmarknadsrelaterade. Städers och regioners 

utveckling blir därför allt mer beroende av förmågan att erbjuda en god livsmiljö. 

Kultur uppmärksammas som en viktig attraktionskraft i detta sammanhang. 

Kommun- och regionpolitiker har förväntningar på att ett lokalt kulturutbud skall 

                                                      
2 Nilsson, Sven. Det kreativa landskapet. 2013, s. 33.    
3 Ibid, s. 36.  
4 Ibid, s. 38–39.  

Figur 1. Ortstruktur - Skåne 

Källa: Länsstyrelsen Skåne. Skånes 

kommuner. 2017.   
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locka företag och besökare till regionen samt hålla kvar de unga i hembygden.5 

Trender i samhällsutvecklingen visar på att kulturens roll som näringsgren förväntas 

öka och skapa ekonomisk tillväxt samt sysselsättningstillfällen. Dagens officiella 

arbetstid går i riktning mot att långsiktigt bli kortare och den del av inkomsten som 

spenderas på fritidsaktiviteter anses öka. Det finns forskare som säger att de 

ekonomiska effekterna av kultursatsningar är begränsade samtidigt som andra 

forskare säger att kulturen är av större betydelse som attraktionskraft, för att skapa 

positiva bilder av regioner, än för ekonomiska- och sysselsättningseffekter.6  

 

I den regionala kulturplan som finns för Skåne säger man att en viktig utgångspunkt 

för det regionala arbetet är de nationella kulturpolitiska målen. Man säger att kulturen 

ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling.7 Kommunerna i Skåne har olika möjligheter 

att bedriva det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. I kommunerna är kulturfrågorna 

organiserade på olika sätt och bland de mindre kommunerna får kulturpolitiken ofta 

samsas med flera andra sakområden såsom fritid, turism och barn- och 

ungdomsfrågor i allmänhet. Även på förvaltningsnivå gäller ofta att flera 

ansvarsområden hanteras av ett fåtal tjänstemän inom en del av organisationen. De 

något större kommunerna har i större utsträckning specialiserade politiska nämnder 

och förvaltningar. Kommunerna står för den största andelen av den offentligt 

finansierade kulturen i Skåne. Omfattningen och kvaliteten på den kommunala 

verksamheten är därför viktig för kulturens förutsättningar att bidra till Skånes 

utveckling.8 

 

2.2 Fritid och idrott i Skåne 

Förr i tiden arbetade människor med fysiskt krävande arbeten där de var beroende av 

sin kropp för att kunna utföra sitt jobb. Idag har de flesta människor ett stillasittande 

jobb vilket medför att den fysiska aktiviteten som människor gör har förflyttats från 

att vara vardagsrutiner till att bli fritidsaktiviteter i form av motionspass och träning. 

Stillasittandet har ökat för samtliga människor och brist på fysisk aktivitet har blivit 

ett samhällsproblem.9 

 

Hur vi människor väljer att leva och organisera våra liv har stor betydelse på vår 

hälsa. Våra levnadsvanor styrs dock inte enbart av oss själva utan också av hur våra 

                                                      
5 Wikhall, Maria. Kultur och regional attraktivitet. 2003, s. 99.   
6 Ibid, s.105–106.  
7 Region Skåne. Regional kulturplan för Skåne 2016–2019. 2015, s. 7.   
8 Ibid, s. 39.  
9 Boverket. Planera för rörelse! 2013, s. 11.   
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livsvillkor ser ut. Livsvillkoren skapas av hur ett samhälle organiseras och 

struktureras. Tillgången till upplevelsevärden i landskapet nära bostaden samt 

tillgängligheten av kollektivtrafik är faktorer som påverkar livsvillkoren och har stor 

betydelse för vardagsrörligheten. Åtgärder i den byggda miljön har goda 

förutsättningar att integreras och långsiktigt upprätthållas i samhällsstrukturen samt 

har stor potential att nå stillasittande och socioekonomiskt svaga grupper.10   

 

Genom sitt planmonopol och ansvar för planering, byggande och förvaltning av den 

byggda miljön har kommunerna ett stort ansvar för folkhälsan och människors fysiska 

aktivitet. Kommunerna har möjligheter att påverka den utformning och de strukturer i 

samhället som kan stödja fysisk aktivitet.11 För att främja en fysiskt aktiv livsstil är 

tillgången till motionsanläggningar viktigt. Anläggningar för motion och idrott är 

populära och välbesökta platser som har goda förutsättningar att stimulera möten 

mellan människor och olika grupper i samhället. Idag finns det en brist på 

anläggningar för organiserad idrottsverksamhet, egenorganiserad motion och 

spontanidrott. Ofta är dessa anläggningar placerade i utkanten av tätorten men en 

efterfrågan finns att ha dessa anläggningar nära bostaden för att lättare kunna ta sig 

till platserna.12  

 

2.3 Staffanstorp - En översikt  

Staffanstorps kommun ligger i den sydvästra delen av Skåne och består av två 

tätorter, Staffanstorp och Hjärup. Kommunens strategiska läge har närhet till de större 

städerna Malmö och Lund samt Danmarks huvudstad Köpenhamn som kan nås via 

Öresundsbron. Trender visar på att befolkningen i Skånes sydvästra del kommer att 

fortsätta öka kraftigast av Skånes fyra regiondelar och inflyttningen sker från både 

utlandet och från övriga delar av Sverige.13  

 

Fördelningen av befolkningens ålder följer resten av Skånes kommuner ganska väl 

men där man kan se att det finns något färre personer i åldersgruppen mellan 20–34. 

Staffanstorp är framförallt en boendekommun och 74 % av den förvärvsarbetande 

befolkningen har sin arbetsplats utanför kommunen. År 2007 blev Staffanstorps 

kommun certifierad som en säker kommun genom certifikatet ”A Safe Community” 

av FN:s världshälsoorganisation WHO. Kraven för att få certifikatet berör områden 

som ekonomisk och social trygghet, goda uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer 

samt hälsofrämjande hälso- och sjukvård.14   

                                                      
10 Boverket. Planera för rörelse! 2013, s. 13.  
11 Ibid, s.16.  
12 Ibid, s. 21–22. 
13 Staffanstorps kommun. Framtidens kommun - perspektiv 2038. 2009, s. 101–102. 
14 Ibid, s. 103–111. 
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En viktig fråga som berör Staffanstorps kommun, precis som för många andra 

skånska kommuner, är frågan om att exploatera jordbruksmark. Jordbruksmarken har 

åkerklassen 8–10 och tillhör Europas bästa vilket gör att varje beslut om exploatering 

måste vägas mot jordbrukets intresse.15 Staffanstorps läge visas i figur 2 nedan.  

  

2.3.1 Kultur & fritid i Staffanstorp  

I Staffanstorps kommun ges stöd till olika typer av kulturverksamheter som 

exempelvis konsthallsverksamhet, kulturföreningar och kulturorganisationer. I 

Staffanstorps översiktsplan beskrivs kultur som en inspirerande del i deras livsoas och 

utvecklar människor intellektuellt, emotionellt, kunskapsmässigt och 

mognadsmässigt. Genom föreningsliv inom idrott, rekreation och friluftsliv skapas 

engagemang och delaktighet som bidrar till medborgarnas välbefinnande. I 

Staffanstorps kommun är tillgången till mark för rekreation och friluftsliv begränsad 

vilket gör platser för spontanidrott viktiga liksom idrottsplatser och hallar. Genom 

ekonomiskt stöd samt subventionerade taxor och avgifter, för att använda kommunens 

anläggningar, stödjer kommunen föreningarnas verksamhet och möjliggör ett varierat 

utbud av barn-, ungdoms-, och även vuxenverksamhet.16 

 

Det är kultur- och fritidsnämndens uppgift att främja fritidsverksamhet samt turism i 

kommunen. Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare som tillsammans 

ansvarar för biblioteksverksamhet, bad, kulturell programverksamhet, den 

                                                      
15 Staffanstorps kommun. Framtidens kommun - perspektiv 2038. 2009, s. 124. 
16 Ibid, s. 94.  

Figur 2. Staffanstorps läge. 

Källa: Weather-forecast, Staffanstorp Location Guide. 2017.    
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kommunala musikskolan och övriga kulturfrågor. Kultur- och fritidsnämnden 

förvaltar också kommunens konstsamling, utdelar kultur- och idrottsstipendier och 

ansvarar för uthyrning av fritidsanläggningar och samlingslokaler.17 

 

I kommunen finns en simhall samt friluftsbad som ligger i centrala Staffanstorp. 

Bråhögsbadet, som badhuset heter, erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter som 

exempelvis morgonsim, skolsim, simskola, vattengymnastik, bastu, badkalas m.m. 

Det finns inom kommunen ett flertal idrottshallar samt idrottsplatser. Både i 

Staffanstorp och Hjärup finns det bibliotek och mitt i Staffanstorp ligger det även en 

konsthall. Kommunen erbjuder även musikskolor där man kan lära sig spela ett flertal 

instrument.18   

 

Idrottsplatsen Staffansvallen 

Staffansvallen är en idrottsplats i Staffanstorps tätort som byggdes ut 2010 med en 

beräknad kostnad på 45 miljoner kronor. Utbyggnaden var en del av satsningen som 

gjorts för att bygga ut idrottsplatser och rekreationsparker i Staffanstorp och Hjärup.19 

Utbyggnaden blev färdig under 2011 och invigdes den 3 september 2011.20 Idag 

består idrottsplatsen av tre konstgräsplaner för 11-mannaspel, två gräsplaner för 11-

mannaspel, en gräsplan för träning och en friidrottsanläggning med löparbana, 

kastring, måldomartorn, längdhoppsgrop m.m.21 

 

Christan Nilsson, sportchef i S:t Staffan Saviours (Amerikansk fotboll i Staffanstorp), 

säger i en intervju i Sydsvenskan att en nackdel med idrottsplatsen är att den ligger i 

utkanten av Staffanstorp vilket medför att en del kommer få det långt till träningen. 

Anders Frick, tränare i Staffanstorps AI, säger i samma artikel att han tror det blir bra 

med flera olika idrotter på samma ställe. Det ger barnen större valmöjligheter, skapar 

en vuxentäthet, samlar kompetens samt skapar bättre möjligheter för samarbete 

mellan olika klubbar. Anders Frick säger att Staffansvallen kommer på sikt ge ett 

generellt lyft för hela Staffanstorpsidrotten. Nya Staffansvallen innebär bättre 

faciliteter och bättre möjlighet att träna olika sporter samtidigt.22 

 

                                                      
17 Wetterskog, Harriet. Politisk organisation. 2017  
18 Schöld, Mats. Fritid och upplevelser. 2017  
19 Wihlborg, Niklas. Nya Staffansvallen tar form. 2009-03-04.  
20 Svensson, Lisbeth. Invigning av nya Staffansvallen. 2011  
21 Schöld, Mats. Fritidsanläggningar. 2017   
22 Sydsvenskan, Vad betyder Nya Staffansvallen. 2011-09-02.  
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3 Teori  

3.1 Mikroekonomi 

Utmärkande för mikroekonomisk teori är att den analyserar hur ekonomins olika 

aktörer gör sina val. En viktig utgångspunkt är att resurserna för aktörernas val inte är 

oändliga. Ekonomins aktörer tvingas ständigt att göra val mellan olika alternativ. 

Priset för nyttigheter eller varor har avgörande betydelse för de val som aktörerna gör 

eftersom resurserna är begränsade. De varor som finns på en marknad är alla 

förknippade med en viss nytta och en viss kostnad.23 

 

3.1.1 Nytta och preferenser  

Individer beskrivs inom mikroekonomin som rationella maximerare av sin egen nytta. 

Idag brukar man tala om att en individs nytta beror på i vilken utsträckning individens 

preferenser blir tillfredsställda. Individer har preferenser för en mängd olika saker 

som varor, resurser och möjligheter och beskrivs inom mikroekonomin som 

subjektiva.24  

 

3.1.2 Utbud och efterfrågan  

Ett grundläggande verktyg för att analysera marknadsresultat är att använda sig av 

begreppen utbud och efterfrågan. En efterfrågekurva visar hur efterfrågan på en vara 

varierar vid olika priser och vilken kvantitet som efterfrågas vid ett visst pris.  Kurvan 

för att beskriva efterfrågan på en vara har egenskapen av att den är nedåtlutande 

vilket betyder att om priset på en vara går ner efterfrågas det mer av den varan, givet 

att priset visas på den vertikala axeln (y-axeln) och kvantitet på den horisontella axeln 

(x-axeln). En utbudskurva visar hur utbudet 

av en vara (kvantiteten) varierar vid olika 

priser. Kurvan för att beskriva utbudet är 

uppåtlutande vilket betyder att när priset går 

upp för en vara så kommer mer att 

produceras av den varan, se figur 3. För att 

en producent ska vara villig att sälja en vara 

måste priset överstiga deras 

marginalkostnad av att producera varan.25  

 

                                                      
23 Dahlman, Christian, Glader, Marcus & Reidhav, David. Rättsekonomi – En introduktion. 

2004, s. 15.   
24 Ibid, s. 16–17.  
25 Frank, Robert. Microeconomics and behavior. 2010, s. 25-29.   

Figur 3. Utbud och efterfrågan 
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Lutningen på kurvorna beror på hur priskänslig efterfrågan och utbudet på varan är. 

Om det sker förändringar på en marknad kan kurvorna förskjutas och förhållandet 

mellan kurvorna kommer då att se annorlunda ut. Utbudskurvan kan förskjutas om ett 

företags kostnader förändras, exempelvis p.g.a. ökad effektivitet eller lägre kostnader 

för arbetskraft. På småhusmarknaden kan följande förändringar påverka sambandet 

och förskjuta efterfrågekurvan: 26  

- Ändrad värdering av husens egenskaper 

- Högre disponibla inkomster 

- Ökade förmögenheter  

- Ökade priser på alternativa bostäder  

- Lägre löpande kostnader för att nyttja husen 

 

Vilket pris som kommer gälla på en marknad påverkas av både efterfråge- och 

utbudskurvan. Om det råder konkurrens på en marknad kan man förvänta sig att priset 

och kvantiteten bestäms av skärningspunkten mellan efterfrågan och utbud. 

Marknadsjämvikt innebär det pris vid vilken efterfrågan är lika stor som utbudet. I 

praktiken är det sällan en marknad fungerar så att priset hela tiden ändras så att utbud 

och efterfrågan blir lika stora och inget enskilt företag eller enskild köpare kan 

påverka priset. I verkligheten finns inslag av monopol och andra 

marknadsmisslyckanden som påverkar efterfrågan och utbudet. 27  

  

Beroende på vilken marknad man 

analyserar med hjälp av utbud och 

efterfrågan kan kurvorna se olika ut på 

kort och lång sikt. Ett exempel från 

fastighetsmarknaden är utbudet på kort 

sikt relativt konstant på grund av den tid 

det tar att bygga nytt. Prisförändringar på 

marknaden påverkas då enbart av 

ändringar i efterfrågan, se figur 4. 28  

  

3.1.3 Effektivitet och marknadsjämvikt 

Ett vanligt begrepp inom ekonomisk effektivitet är pareto-effektivitet där pareto-

kriteriet är uppfyllt. Detta kriterium definieras på följande sätt: “Pareto-kriteriet är 

uppfyllt om åtminstone en individ får det bättre utan att någon annan individ får det 

                                                      
26 Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF. 

Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur. 2011, s. 233–236.  
27 Ibid, s. 236–237.  
28 Ibid, s. 238–239.  

Figur 4. Utbud på kort sikt 
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sämre”.29 När marknadsjämvikt råder kan ytterligare handel som är ömsesidigt 

gynnande inte äga rum.30 För att en pareto-optimal marknadsjämvikt ska råda i 

samhället krävs det att ett antal villkor är uppfyllda. Om något av villkoren inte 

uppfylls kommer samspelet mellan marknadskrafterna inte att ge, utifrån 

effektivitetssynpunkt, ett optimalt resultat. Villkoren är följande: 31 

- Perfekt konkurrens förutsätter att det finns många säljare och att dessa förser 

marknaden med homogena nyttigheter. Om villkoret inte uppfylls föreligger en 

monopolsituation vilket leder till en effektivitetsförlust.  

- Internalisering av kostnader: Alla kostnader är internaliserade i företagets val 

av produktionsvolym. Det kan lätt uppstå externa kostnader som exempelvis olika 

typer av föroreningar som leder till att företag producerar mer än 

jämviktskvantiteten vilket gör att villkoret inte längre uppfylls. Ett sätt att 

internalisera externa kostnader kan vara genom skadestånd.  

- Privata nyttigheter är varor och tjänster som kan konsumeras eller nyttjas 

exklusivt av ägaren. Om detta villkor inte uppfylls kallas nyttigheten för en 

kollektiv nyttighet. På en marknad med kollektiva nyttigheter kommer den 

faktiska producerade volymen att vara mindre än jämviktskvantiteten.   

- Perfekt information är en förutsättning för att en ömsesidig gynnande handel 

ska äga rum. Om informationen är ofullständig har den ena parten ett 

informationsövertag. När någon av parterna har ett informationsövertag sägs 

informationen vara asymmetrisk eftersom parterna besitter olika mycket 

information.   

 

I samhället finns en rad olika marknadsmisslyckanden som gör att alla ovan 

presenterade villkor ej är uppfyllda vilket skapar ineffektiva marknader. Om vi vill att 

marknaden ska uppfylla villkoren behöver åtgärder vidtas som avlägsnar 

marknadsmisslyckandena. Här spelar rättssystemet en central roll eftersom många 

rättsliga regler och principer kan utformas så att de avlägsnar misslyckandena. 

Rättsliga regler och principer används som instrument i strävan att uppnå ekonomisk 

effektivitet i samhället.32  

  

                                                      
29 Dahlman, Christian, Glader, Marcus & Reidhav, David. Rättsekonomi – En introduktion. 

2004, s. 54. 
30 Ibid, s. 57.  
31 Ibid, s. 60–64.  
32 Ibid, s. 65. 
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3.2 Fastighetsmarknaden  

3.2.1 Vad är en fastighet? 

Enligt 1:1 Jordabalken är fast egendom jord och denna jord är uppdelad i fastigheter. 

Begreppet jord innefattar inte bara mark utan även markområden täckta med vatten, 

d.v.s. sjöar och floder. Till den fasta egendomen räknas tillbehör till fastighet som kan 

vara antingen fysiska eller rättsliga. Byggnader, ledningar, stängsel eller annan 

anläggning placerad i eller ovan jord är exempel på fysiska tillbehör. De rättsliga 

tillbehören kan exempelvis vara servitut, samfälligheter eller ledningsrätter.33  

  

3.2.2 Fastighetsvärde   

Värdet för fastigheter brukar förklaras med ett antal värdepåverkande/värdebärande 

faktorer. Dessa faktorer kan grovt delas in i tre grupper:   

A. Omvärldsanknutna faktorer av samhällsekonomisk art  

Konjunkturutveckling, inflation, arbetsmarknad, närings-, bostads-, och 

skattepolitik, kapitaltillgång, räntenivåer, kreditvillkor, beskattningsregler, 

hyreslagstiftning m.m. 

B. Marknadsanknutna faktorer  

Utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden, vilket påverkas av olika 

förändringar exempelvis genom nyproduktion samt marknadsvillkor.    

C. Direkt fastighetsanknutna faktorer av teknisk, juridisk och ekonomisk art 

Exempelvis läge, tomt, omgivning, planbestämmelser, belastningar, rättigheter, 

byggnaders storlek, ålder, standard och skick.  

  

I praktiken finns en rad olika, mer eller mindre ofta utnyttjade, värdebegrepp. Det är 

därför viktigt i en värderingssituation att ange vilket värdebegrepp som används samt 

klart definiera innebörden av begreppet. Marknadsvärde är i särklass det mest 

utnyttjade värdebegreppet och äger generell tillämpning över hela världen. I Sverige 

definieras marknadsvärdet som “Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle 

betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång”. 34 

 

3.2.3 Vad avses med fastighetsmarknad?  

En marknad uppstår när en säljare och en köpare möts och varor och/eller tjänster 

utbyts inom givna institutionella ramar. Detta gäller för många olika marknader inte 

                                                      
33 Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF. 

Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur. 2011, s. 15–18. 
34 Ibid, s. 273–277. 
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minst för fastighetsmarknaden. Begreppet fastighetsmarknad kan beskrivas som köp 

och försäljning av fastigheter, där ett fastighetsförvärv innebär köp av fast egendom. 

Ibland kan begreppet fastighet avse olika saker i olika sammanhang men vanligast är 

att betrakta en fastighet som en registerenhet men kan också avse en taxeringsenhet 

eller en byggnad. Det är därför vid överlåtelser och värdering viktigt att klart 

fastlägga och beskriva vad som ingår i överlåtelsen och i värderingsobjektet. 

Fastighetsmarknaden kan delas in i ett stort antal delmarknader som kan avgränsas på 

olika sätt. Avgränsningar kan göras utifrån olika kriterier som exempelvis läge, 

fastighetstyp, ägarform, köparkategori och tidsintervall. Det är viktigt att tänka på att 

de olika delmarknaderna alla har olika karaktär och utveckling över tid.35 

 

Den generella marknads- och pristeorin som finns är tillämpbar även på fastigheter 

men det finns en hel del särdrag som gör fastighetsmarknaden speciell. I listan nedan 

redovisas några av dessa: 36 

o Varje objekt är unikt, ingen fastighet är den andra lik.  

o Varje fastighet är lägesbestämd vilket betyder att de har ett givet läge. Detta gör 

att omgivningen kring fastigheten har stor betydelse för den specifika fastigheten. 

Det kan vara faktorer som närhet till skolor, butiker, service, grönområden eller 

områdets karaktär i form av bebyggelse, vägar och kommunikation.   

o Lång varaktighet. I jämförelse med andra varor har fastigheter väldigt lång 

livslängd. Mark betraktas som “evigt bestående” och byggnader har ofta lång 

ekonomisk livslängd vilket ger en viss trygghet.  

o Stor kapitalinsats. För de flesta privatpersoner innebär ett fastighetsförvärv den 

största investeringen i livet.  

o Lånefinansierade köp. Fastighetsförvärv finansieras i största delen av lån i olika 

former vilket gör att valet av låneform och lånevillkor blir betydande för 

marknadsaktiviteter och prisnivåer.  

o Trögrörligt utbud. Fastigheter förvärvas ofta i syfte att ägas under lång tid vilket 

skapar ett trögt utbud där endast en väldigt liten del, av beståndet som finns, 

omsätts årligen.  

o Bristfällig marknadsinformation med lång eftersläpning i publicering/tillgång.   

o Utdragen överlåtelseprocess som ibland kan sträcka sig över flera år från det att 

beslut om överlåtelse har tagits till verklig överlåtelse av fastigheten. Överlåtelser 

på fastighetsmarknaden sker huvudsakligen via auktionsliknande förfaranden.  

o Många inblandade parter som exempelvis mäklare, rådgivare, besiktningsman, 

värderare, advokat, bank och kreditprövare samt själva köparen och säljaren.   

                                                      
35 Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF. 

Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur. 2011, s. 229–232. 
36 Ibid, s. 240–241. 
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o Samhällskontrollen är omfattande i jämförelse med andra varor. Det finns en 

mängd legala och fiskala regler som ska följas vid fastighetsöverlåtelser.  

 

3.2.4 Marknadsanalys 

Det finns många olika sätt att analysera fastighetsmarknaden på. Det kan exempelvis 

vara allmänekonomiska analyser på makroekonomisk nivå, ortsanalyser, 

fastighetsmarknads- och förvaltningsanalyser eller fastighetsanalyser.37  

 

En allmänekonomisk analys innefattas av trender och prognoser i ett lands (eller en 

regions) faktiska och förväntade framtida utveckling. Här är ofta faktorer som 

ekonomisk tillväxt (BNP), inflation, räntenivåer samt konjunktursvängningar av stor 

betydelse för analysen.38  

 

Ortsanalyser används för att bedöma och ge en bild av den lokala ortens geografiska 

och ekonomiska förutsättningar för framtida utveckling. Orten för analysen kan 

avgränsas på olika sätt beroende på syftet med och karaktären av analysen. 

Ortsanalyser innebär ofta studier av faktorer som exempelvis läge, befolkning, 

näringsliv, lokal ekonomi, infrastruktur, kommunikationer och utbildnings- och 

servicekvalitet. Befolkningens storlek, åldersfördelning, utbildningsnivå samt 

sysselsättningsgrad är andra faktorer som har stor betydelse för ortsanalyser. Denna 

typ av analys är betydelsefull i samband med olika lokaliserings- och 

investeringsbeslut.39  

 

Fastighetsmarknads- och förvaltningsanalyser har främst två syften: dels att ge 

dataunderlag för tolkning av betalda priser och dels att erhålla marknadsmässiga data 

för att kunna utvärdera och positionera det aktuella objektets egenskaper och 

förvaltningsdata. Vid denna typ av analyser är det viktigt att utnyttjade grunddata är 

redovisade på ett korrekt sätt. För värderingsändamål är ortsprisanalyser de vanligaste 

förekommande fastighetsmarknadsanalyserna. Syftet med den är att samla in och 

bearbeta uppgifter från genomförda överlåtelser.40  

 

En fastighetsanalys omfattar en genomlysning av den aktuella fastighetens kvaliteter 

och status vilket kan ske i form av beskrivning och utvärdering av tekniska, juridiska 

och ekonomiska förutsättningar.41  

                                                      
37 Institutet för värdering av fastigheter & ASPECTs sektion för fastighetsvärdering, SFF. 

Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur. 2011, s. 250–251.  
38 Ibid, s. 251–257. 
39 Ibid, s. 257–258. 
40 Ibid, s. 258–259.  
41 Ibid, s. 259.  
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3.3 Urban ekonomi  

Urban ekonomi kan definieras som en korsning mellan geografi och ekonomi. I urban 

ekonomi utforskas geografiska val av nyttomaximerande hushåll och 

vinstmaximerande företag. Val av bostad är ofta sammankopplat med val av 

geografiskt läge eftersom bostäder är immobila varor.42  

 

3.3.1 Val av bostadsområde 

När ett hushåll väljer bostad är det inte bara själva huset eller lägenheten man väljer 

utan också ett område som har en viss uppsättning av allmänna nyttigheter som 

exempelvis skola, parker, säkerhet och service. Förutom bostaden och områdets 

egenskaper väljer man även uppsättningen av grannar som ger möjlighet till olika 

typer av sociala interaktioner.43 

 

Kollektiva nyttigheter och skatter 

Kommuner, städer och kvarter kan erbjuda ett varierat utbud av lokala kollektiva 

nyttigheter. Utmärkande för nyttigheterna är att ens konsumtion inte påverkas av eller 

påverkar en annan persons konsumtion av nyttigheten eller varan. Det är även svårt 

att exkludera människor från en kollektiv vara/nyttighet. Ett exempel på en lokal 

kollektiv nyttighet är parker. Efterfrågan på en park kan skilja sig åt eftersom 

människor har olika preferenser. Genom att personer med samma preferenser dras till 

ett område kan segregation uppstå. Människor väljer att bosätta sig i ett område som 

har det utbudet av kollektiva nyttigheter som passar deras preferenser. Genom att 

erbjuda olika kvantitet på kollektiva varor kan mångfald skapas i ett område. Förutom 

ens preferenser kring de lokala kollektiva nyttigheterna som finns i ett område tar 

även hushåll hänsyn till andra faktorer vid val av bostadsområde. En sådan viktig 

faktor är skatterna som finns i kommunen. Stora skillnader mellan skatter kan leda till 

inkomstsegregation där ett område kan bestå av människor med relativt lika 

inkomster.44 

 

Storlek på städer och lokala varor 

Vissa lokala varor finns tillgängliga i alla städer, stora som små. Så länge efterfrågan 

är tillräckligt stor för varan kan även en liten stad generera en tillräcklig stor 

efterfråga för att kunna stödja minst ett företag som kan erbjuda varan. Exempel på 

företag som ofta finns i de flesta städer är frisörsalonger och pizzerior eftersom 

efterfrågan på varorna nästan alltid är tillräckligt stora. Alla människor behöver 

                                                      
42 O’Sullivan, Arthur. Urban Economics. 2012, s. 1-2.   
43 Ibid, s. 202.  
44 Ibid, s. 203–207. 
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klippa håret då och då vilket genererar stor efterfrågan på frisörsalonger. Vissa lokala 

varor finns endast tillgängliga i större städer. Om efterfrågan på en vara är liten krävs 

det en större stad för att kunna stödja ett företag som kan erbjuda varan. En opera 

eller möjlighet till hjärnkirurgi är exempel på varor som bara erbjuds i större städer.45 

 

Externaliteter 

Interaktion mellan grannar kan skapa externaliteter. Positiva externaliteter, även 

kallade positiva externa effekter, inträffar när en person inte blir kompenserad för en 

åtgärd som gynnar någon annan. Negativa externaliteter inträffar när en person inte 

betalar för en åtgärd som skapar en kostnad för någon annan. Positiva externaliteter 

kan exempelvis inträffa när det finns utbildade och framgångsrika vuxna i närheten av 

barn. Barnen ser de vuxna som sina förebilder och härmar dem. Detta ger en positiv 

externalitet men kan också ge en negativ om de vuxna är stökiga eftersom barnen då 

härmar det stökiga beteendet. Ett annat exempel på externaliteter som kan vara 

positiva eller negativa är när interaktionen mellan grannar leder till utbyte av 

information. Denna information kan vara allt från jobberbjudande, som anses vara 

positivt, till drogproblem, som anses vara negativt. Externaliteter av olika slag har 

stor påverkan på valet av område när ett hushåll ska välja bostad.46   

 

Inkomstsegration 

Budgivningsprocessen vid köp av bostad skapar konkurrens mellan olika köpare om 

en specifik bostad men även om möjligheten att få bo i området som bostaden är 

belägen i. Eftersom utbildade och framgångsrika människor skapar positiva 

externaliteter kan attraktiviteten av ett område öka om antalet utbildade och 

framgångsrika människor som bor i ett område ökar. Utbildade och framgångsrika 

människor är ofta höginkomsttagande människor och har större chans att i 

budgivningsprocessen buda över låginkomsttagare för en bostad i ett attraktivt 

område. Detta kan leda till segregation om området tillslut endast består av 

höginkomsttagande människor. Fenomenet som uppstår kallas för inkomstsegregation 

vilket har stor chans att uppstå om tomterna och bostäderna är lika stora i ett område. 

Att alla tomter och bostäder skulle vara lika stora är inte realistiskt och ofta ökar 

storleken på ens boende när ens inkomst ökar. Varierar man tomtstorlek, 

bostadsstorlek samt bostadstyp i ett och samma område kan större mångfald skapas 

då låginkomsttagare kan buda högre per enhet. Genom att skapa förutsättningar för 

olika storlekar på tomter kan man skapa ett mer integrerat område.47  

 

 

                                                      
45 O’Sullivan, Arthur. Urban Economics. 2012, s. 79.  
46 Ibid, s. 207–208. 
47 Ibid, s. 209–214.  
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Utbildning 

En familjs val av bostadsområde påverkar den utbildningsnivå som barnen i familjen 

kommer att få. Skolresultatet varierar stort bland landets skolor, även inom en och 

samma stad. Skillnaderna mellan skolorna kan vara utbildningssätt, vilka som jobbar 

där samt vilka regler och mål man satt upp för skolan. En förutsättning för att skapa 

bra resultat för en skola är att eleverna får en bra uppsättning klasskamrater. En elev 

lär sig mer i sällskap av smarta, motiverade och ambitiösa klasskamrater som inte stör 

skolarbetet. Skolan är en viktig faktor att tänka på vid val av bostadsområde som 

hushåll ofta är villiga att betala för vilket leder till att bra skolområden ofta är 

attraktiva områden.48  

 

3.3.2 Bostaden och kvalitet   

Bostäder är hållbara varor om de får rätt underhåll under sin livslängd och ägaren av 

en bostad måste varje år bestämma om hen vill att bostaden ska underhållas. En 

bostadsägare kan välja att antingen underhålla sin bostad, så att den bibehåller samma 

kvalitet, eller höja kvaliteten genom en större renovering. Ju bättre kvalitet en bostad 

har desto mer kostar det att underhålla den men bättre kvalitet på bostaden leder till 

att köpare kommer att vara villiga att betala mer vid en eventuell försäljning. Åldern 

på bostaden påverkar även kostnaden för att underhålla bostaden och den kommer att 

öka ju äldre bostaden blir. Att kunna välja rätt mängd underhåll är svårt och man 

behöver fundera på vilken vinst man får i förhållande till den kostnad som uppstår vid 

underhållet.49  

 

Ibland kan det gå så långt att en bostad inte längre är värd att underhålla, om 

kostnaden blir större än vinsten. Ett förfallet hus skapar negativa externaliteter och 

blir ofta måltavlor för vandalism och graffiti. Eftersom externaliteter skapar 

ineffektivitet i samhället är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv värt att åtgärda 

förfallna hus genom att riva och bygga nytt. När en bostad försämras i kvalitet finns 

det en viss tröghet i att byta bostad till en bostad med den kvaliteten som passar ens 

budget. Det finns stora kostnader i att behöva flytta, både fysiska och psykiska. 

Möbler ska flyttas samt att man lämnar ett område som är bekant och där man har 

skapat sig en social trygghet.50  

 

                                                      
48 O’Sullivan, Arthur. Urban Economics. 2012, s. 215–216.  
49 Ibid, s. 367–371.  
50 Ibid, s. 372–375 
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3.3.3 Den lokala politiken  

En kommuns ansvar är att stabilisera kommunen genom olika politiska åtgärder. 

Genom användning av skatter och bidrag har kommunen möjlighet att ändra på 

inkomstfördelningen som finns inom kommunen.51 Kommunerna har även ansvar för 

stadsstrukturen genom att bestämma vad som får byggas och produceras inom 

kommunen. I Sverige har vi det så kallade kommunala planmonopolet som betyder, 

enligt 1 kap PBL, att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten. Det är kommunen som har befogenheten att bestämma om en 

planläggning ska komma till stånd eller inte, att anta planer samt göra 

lämplighetsbedömningar beträffande markanvändning och byggande. Kommunen 

handlingsutrymme är begränsat eftersom det i PBL finns regler gällande allmänna 

intressen.52   

 

Genom en så kallad översiktsplan skapar kommunerna i Sverige riktlinjer och mål för 

en lämplig mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling. Översiktsplanen 

har ingen bindande verkan gentemot enskilda personer utan planen är en planläggning 

på lång sikt och ska ge riktlinjer för vidare detaljplaneläggning. En detaljplan är en 

mer detaljerad plan som ofta görs vid större förändringar och används för närmare 

reglering av mark- och vattenanvändning i avgränsade områden. Planen ger rätt att 

bygga i enlighet med bestämmelserna under en särskild angiven genomförandetid. 

Den har bindande verkan mot enskilda vid prövning av lov och ger rätt till ersättning i 

vissa fall.53 

 

3.4 Den kreativa klassen  

3.4.1 Richard Florida 

I sin bok ”Den kreativa klassens framväxt” skriver Richard Florida att det som driver 

på den omvandlingen som sker i vårt samhälle är det faktum att kreativitet har blivit 

den viktigaste faktorn i vår ekonomi. Både på jobbet och i andra aspekter av våra liv 

värdesätter vi kreativiteten högre än någonsin och vi brukar den intensivt. Kreativitet 

är det den mest eftertraktade varan i vår ekonomi. Kreativitet kommer från människor 

och ekonomin har gått från att definieras av stora företag till en, som i större 

utsträckning, drivs av människor. Kreativa människor flyttar till platser som är 

kreativa centra och där de trivs med sitt boende. Människor väljer plats att bosätta sig 

                                                      
51 O’Sullivan, Arthur. Urban Economics. 2012, s. 412.  
52 Adolfsson, Kristina & Boberg, Sven. Detaljplanehandboken. 2013, s. 19–20.  
53 Ibid, s. 24.  
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efter utbudet på kreativitet, i vilken mån platsen kan tillfredsställa deras kreativa 

behov.54 

 

Richard Florida beskriver att det ekonomiska behovet att kreativitet har synliggjorts 

genom att en ny klass i samhället har vuxit fram, den kreativa klassen. Klassens kärna 

utgörs av människor som arbetar med vetenskap och ingenjörskonst, arkitektur och 

design, utbildning, konst, musik och underhållning. Utanför kärnan finns det 

människor som arbetar med juridik och sjukvård som också ingår i den kreativa 

klassen. Det gemensamma för alla människor i klassen är ett gemensamt ethos som 

värdesätter kreativitet, individualitet, mångfald och kompetens.55   

 

Det upplevelsebaserade livet  

Den kreativa klassens livsstil präglas av en ständig jakt efter upplevelser. Kreativa 

människor föredrar aktiviteter där de själva deltar aktivt framför passiva 

åskådarsporter. Upplevelser håller på att ersätta varor och tjänster eftersom de 

stimulerar våra kreativa förmågor och lyfter vår kreativa kapacitet. Människans 

fritidsaktiviteter har förändrats på många olika plan. Tv:n har fått ett större fokus 

samtidigt som den aktiva fritiden har exploderat. Allt fler människor ställer upp i 

olika löptävlingar medans människor som joggade offentligt ansågs vara 

samhällsfientliga på 1960-talet. Richard Florida berättar att den kreativa klassen ägnar 

sig åt en mängd olika sorters motionsformer, från mer traditionella som att cykla, 

jogga och paddla kajak till nyare och mer extrema, som terränglöpning och 

snowboard. Florida förklarar att det stora intresset för en aktivare fritid hos den 

kreativa klassen främst beror på förändringar i arbetslivet. Kreativt arbete är ofta 

stillasittande och därför vill kreativa människor ladda sina batterier genom fysiska 

aktiviteter på sin fritid.56  

 

Det som ibland kan gå fel i jakten på upplevelser är att samhället gärna vill försöka 

paketera och sälja upplevelser vilket kan göra att man tömmer upplevelsen på sitt 

kreativa innehåll. Att gå på en match blir istället att gå på en ”multimediacirkus” som 

fullständigt distraherar en från den match man har betalat för att se. Den kreativa 

klassen undviker ofta de allra mest kommersiella mötesplatserna som de anser är för 

publika. De föredrar mer autentiska, naturliga eller organiska aktiviteter som ger dem 

olika valmöjligheter och som kanske låter dem vara med och utforma möjligheterna.57   

 

Kreativa människors lokaliseringsbeslut  

                                                      
54 Florida, Richard. Den kreativa klassens framväxt. 2006, s. 31–33.     
55 Ibid, s. 35.  
56 Ibid, s. 208–217.  
57 Ibid, s. 230–231.  
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Richard Florida kallar de faktorer som påverkar kreativa människors 

lokaliseringsbeslut för ”Platskvalitet” vilket innebär den unika uppsättning attribut 

som definierar en plats och som gör den attraktiv. Platskvalitet har generellt sett tre 

dimensioner:  

• ”Vad som finns: En kombination av byggd miljö och naturlig miljö; en 

lämplig plats att leva kreativa liv på.” 

• ”Vem som finns: En mångfald av människor som integrerar och skapar 

möjligheter så att vem som helst kan bli delaktig och finna en plats i 

samhället.” 

• ”Vad som händer: Livligt gatuliv, kaféstruktur, konst, musik och människor 

som ägnar sig åt utomhusaktiviteter – enkelt uttryckt en mängd aktiva, 

spännande och kreativa sysselsättningar.”  

 

Framgångsrika platser erbjuder inte bara en sak utan istället en uppsättning 

möjligheter för olika sorters människor som befinner sig i olika faser i livet. Den 

kreativa klassen innehåller olika typer människor med alla tänkbara livsstilar och för 

att lyckas locka till sig dessa människor måste städer och regioner ha någonting att 

erbjuda dem alla.58  

 

3.4.2 Skåne och den kreativa klassen  

Skåne är tudelat när det gäller kreativitet och tolerans. De sydvästra delarna av Skåne 

karakteriseras av både kreativitet och tolerans medan de östra delarna kan anses vara 

något sämre på kreativitet och tolerans. Vissa platser har av naturliga skäl högre grad 

av kreativitet på grund av draghjälp från bland annat universiteten. Där bland ligger 

Lund och Malmö men även Lomma som är bas för Alnarps lantbruksuniversitet.59  

 

Den högsta tillväxten som sker är framförallt i regioner som ställt om sin regionala 

ekonomi från traditionell tillverkning och mer standardiserad service till en högre 

grad av kunskapsintensiv produktion. Individer som arbetar inom kunskapsintensiv 

industri har ofta högre lön vilket leder till högre skatteintäkter. Det ger kommunerna 

bättre möjligheter att tillhandahålla en bättre offentlig service. Högre löner leder 

också till starkare köpkraft vilket skapar nya arbetstillfällen som i sig skapar 

mångfald inom kommunen.60 

                                                      
58 Florida, Richard. Den kreativa klassens framväxt. 2006, s. 277–279.  
59 Internationella Handelshögskolan Jönköping. Skånes kreativa kapacitet – talang, tolerans 

och den kreativa klassen. 2010, s. 15.   
60 Ibid, s. 19.  



Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser 

 

 36 

Den kreativa klassens fördelning i Skånes kommuner illustreras i figur 5 nedan. Där 

kan man tydligt se höga andelar av den kreativa klassen i sydvästra Skåne. Lund 

ligger i topp där sex av tio av de yrkesverksamma tillhör den kreativa klassen.  

 

 

Figur 5. Kreativa klassen i Skånes kommuner 

Källa: Internationella handelshögskolan i Jönköping, Region Skåne. Kartbank – Kreativa 

klassen i Skånes Kommuner, 2008  
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4 Tidigare forskning  

4.1 Rapporter och artiklar 

Assessing the Economic Impact of Sports Facilities on Residential Property 

Values: A Spatial Hedonic Approach 61  

I rapporten, som är publicerad i en rapportserie som tillhandahålls av föreningarna 

IASE (The International Association of Sports Economists) och NAASE (North 

American Association of Sports Economists), uppskattas effekten som två 

idrottsanläggningar i Columbus (huvudstad i delstaten Ohio i USA) har på 

närliggande bostäders fastighetsvärden. I rapporten använder författarna sig av en 

hedonisk prismodell genom tre olika metoder, där minstakvadratmetoden är en av 

dem.  

 

I USA subventioneras byggandet av idrottsanläggningar för att kunna locka till sig 

nya idrottslag samt för att kunna behålla befintliga. Varför städer i USA väljer att 

subventionera anläggningarna sägs vara på grund av den ekonomiska effekt som 

anläggningarna ger. Anläggningarna skapar nya jobbmöjligheter samt skatteintäkter 

eftersom människor som besöker anläggningarna spenderar pengar vilket gynnar den 

lokala ekonomin. Att anläggningarna skulle påverka den lokala ekonomin positivt har 

dock ej visat sig vara signifikant i tidigare forskning. Genom att bedöma vilken effekt 

anläggningarna har på bostadspriser ökar författarna förståelsen för de ekonomiska 

fördelarna som genereras av anläggningar och hjälper till att förklara varför städer i 

USA fortsätter att konkurra om att få subventionera byggandet av anläggningarna.   

 

Författarna kommer fram till att det finns en positiv effekt på bostadspriser genom 

närvaron av de två undersökta anläggningarna i Columbus. Ju närmre en bostad ligger 

en anläggning desto högre är priserna. Prisökningen minskas ju längre bort från 

anläggningarna bostaden befinner sig. Rapporten förklarar att anläggningarna 

genererar viktiga immateriella fördelar som kapitaliseras i bostadsvärdena. 

Hushållens betalningsvilja i kombination med direkta ekonomiska effekter kan vara 

förklaringen till varför städer i USA fortsätter att subventionera byggandet av 

anläggningarna.  

 

Bostaden & läget 62  

Enligt en undersökning som SBAB har genomfört är goda kommunikationer den 

faktor som flest anser vara viktigast vid valet av bostad. 60 % har angivit den 

                                                      
61 Feng, Xia & Humphreys, Brad R. Assessing the Economic Impact of Sports Facilities on 

Residential Property Values: A Spatial Hedonic Approach. 2008 
62 SBAB. Bostaden & läget. 2014  
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parametern som en nödvändig faktor. Efter goda kommunikationer tycker man enligt 

undersökning att omgivningen är viktig, speciellt i form av gång- och cykelvänlig 

omgivning samt närhet till naturområden.  

 

Värdering av stadskvaliteter: Betalningsvilja för småhus och genomförandet av 

stadsutveckling i regionen 63  

Stockholmregionen växer och ställs inför många utmaningar de kommande åren. 

Invånarna måste idag såväl som i framtiden kunna bo, arbeta och transportera sig och 

utnyttja regionens service på bästa, mest resurseffektiva sätt. En studie har 

genomförts av Spacescape, Evidens och White för Stockholms läns landsting i 

samverkan med Haninge kommun, Järfälla kommun, Lidingö Stad, Nacka kommun, 

Täby kommun och Upplands Väsby kommun. I studien undersöks hur olika 

stadskvaliteter påverkar betalningsviljan för småhus. En analys av den geografiska 

placeringen i relation till sådana kvaliteter har antagits ge prisskillnader mellan olika 

adresspunkter. Exempelvis har en hypotes varit att möjligheter till pendling, 

vattennära läge och tillgång till butiker och restauranger har stor påverkan på 

köpeskillingen på småhus. Analysen baseras på överlåtelser av småhus under 2011 

och analyseras med hjälp av GIS.  

 

Totalt har elva variabler urskilts som var och en har signifikant påverkan på 

försäljningspriset och som tillsammans förklarar nästan 90 procent av priset på 

småhus i Stockholms län. Av de elva variabler är nio stadskvaliteter som har med 

boendemiljön att göra. De övriga är kontrollvariabler som bidrar till att förklara 

bostadens pris men som inte kan kallas stadskvaliteter – dels bostadens yta, dels ett 

socioekonomiskt index över inkomst- och utbildningsnivån. De nio stadskvaliteterna 

som presenteras i studien är följande:  

1. Tillgänglighet med kollektivtrafik 

2. Tillgänglighet med bil  

3. Närhet till spårstation  

4. Tillgång till urbana verksamheter (Ex. restauranger, butiker, kultur)   

5. Tillgång till vattenyta  

6. Båthållplats 

7. Tillgång till grönytor (allmänt tillgänglig park eller naturmark)  

8. Strandtomt  

9. Friliggande villa 

                                                      
63 Evidens & Spacespace. Värdering av stadskvaliteter: Betalningsvilja för småhus och 

genomförandet av stadsutveckling i regionen. Stockholms läns landsting. 2011 
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Slutsatserna som kan dras från studien är att tillgänglighet är en mycket viktig faktor, 

i synnerhet med kollektivtrafik, och att det är viktigt med ett kortare avstånd till 

butiker och andra urbana verksamheter. En annan slutsats är att miljön runt ett 

småhusområde är viktig – tillgång till vatten och grönområden är parametrar som 

småhusköpare värderar högt. 

 

House price depreciation rates and level of maintenance 64 

Mats Wilhelmsson skriver i en artikel om hur underhållsnivån på en fastighet 

påverkar värdeminskningen. I artikeln separeras utvändigt och invändigt underhåll. 

Resultatet visar att värdeminskningstakten är signifikant skild för en underhållen 

byggnad och en icke underhållen byggnad på en fastighet.  Prisskillnaden, mellan en 

40 år gammal fastighet (byggd under 1960) där byggnaderna är underhållna både 

utvändigt och invändigt och en fastighet av samma ålder där byggnaderna på 

fastigheten inte är underhållna alls, är ungefär 13 %. Frånvaro av utvändigt underhåll 

har större inverkan på värdeminskningen. Resultatet visar att värdeminskningen kan 

bromsas upp genom att underhålla byggnaderna på ens fastighet. För att undersöka 

hur underhållsnivån påverkar värdeminskningen på fastigheter har Mats Wilhelmsson 

använts sig av hedoniska regressionsmodeller i olika steg.     

 

4.2 Uppsatser och examensarbeten  

Bestämningsfaktorer till regionala bostadspriser: En analys av de svenska länen 

för perioden 1993–2012 65 

Gustav Klockby och Henrik Nordin skriver i sin kandidatuppsats om 

bestämningsfaktorer till de svenska bostadspriserna på länsnivå. I studien används 

metoden multipel regression där de har skattat bostadspriser utifrån teoretiskt belagda 

förklaringsvariabler.  

 

De bygger sin studie med bakgrund för bostadsmarknadens betydelse för det enskilda 

hushållet, det finansiella systemet och samhällsekonomin i stort. Förändringar i 

bostadspriser får långt gångna konsekvenser för ett lands ekonomiska utveckling 

vilket är enligt författarna ett argument för att ständigt uppdatera forskningen. 

Slutsatserna som dras av studien är att disponibel inkomst, befolkningstäthet och 

sysselsättningsgrad kan förklara bostadspriserna på länsnivå på en procents 

signifikansnivå.  

 

                                                      
64 Wilhelmsson, Mats. House price depreciation rates and level of maintenance. Journal of 

Housing Economics. no 17. 2008 
65 Klockby, Gustav & Nordin, Henrik. Bestämningsfaktorer till regionala bostadspriser: En 

analys av de svenska länen för perioden 1993–2012. Kandidatuppsats, Linköpings Universitet, 

2014.    
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Vad påverkar priserna på bostadsmarknaden: En tvärsnittsstudie om 

prisutvecklingen på småhus över Sveriges kommuner från 1996 till 2015 66  

Amanda Johansson och Josefin Ohlsson har i sin kandidatuppsats gjort en 

regressionsanalys över prisutvecklingen på bostäder. De förklarande variablerna de 

använder sig av i sin modell är utbudet av bostäder, förvärvsinkomst, arbetslöshet, 

befolkning samt kommunalskatt. Resultatet från deras analys visar att 

befolkningsökning är den enda signifikanta variabeln under tidsperioden 1996–2005. 

I deras analys under tidsperioden 2006–2015 är alla variabler signifikanta utom 

kommunalskatten.  

 

Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer utanför 

storstadsregionerna: Analys av tio medelstora städer 67  

Sofie Pettersson undersökte i sitt examensarbete vilka faktorer, förutom de rent 

fastighetsspecifika, som gör att småhusprisutvecklingen skiljer sig åt mellan 

medelstora städer i Sverige. I arbetet har hon använt sig av korrelationsanalys samt 

regressionsanalys och valde ut nio faktorer att analysera: inkomstförändring, real 

finansiell förmögenhet per capita, byggkostnader, bolåneräntan, 

befolkningsförändring, laggade huspriser, utbud av bostäder, avstånd till storstad och 

exportbasen. Korrelationsanalysen visade att de faktorer som korrelerar mest med 

småhusprisförändringen var befolkningsförändringen, huspriserna laggade med tio år, 

nyproduktion av småhus och restiden till en storstad. De övriga faktorerna korrelerade 

inte med småhusprisförändringen. De utförda regressionsanalyserna visade att det 

som bäst förklarar småhusprisskillnaden mellan medelstora städer är 

befolkningsförändringen och restiden till en storstad. 

 

                                                      
66 Johansson, Amanda & Ohlsson, Josefin. Vad påverkar priserna på bostadsmarknaden: En 

tvärsnittsstudie om prisutvecklingen på småhus över Sveriges kommuner från 1996 till 2015. 

Kandidatuppsats, Södertörns Högskola, 2016 
67 Pettersson, Sofie. Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer 

utanför storstadsregionerna: Analys av tio medelstora städer. Examensarbete, Lunds 

Tekniska Högskola, 2014 
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5 Metod   

5.1 Grundläggande ekonometri 

Ekonometri handlar om relationer mellan olika ekonomiska variabler. Ekonomisk 

teori beskriver hur olika variabler förväntas vara relaterade till varandra och 

sambandet kan beskrivas som en matematisk funktion. En variabel beskriver en 

egenskap i populationen som kan vara föränderlig. Förhållandet mellan två variabler 

kan skrivas y = f(x), där y kallas den beroende variabeln och x den oberoende eller 

förklarande variabeln. Värdet av den beroende variabeln beror på värdet av den 

oberoende variabeln. Funktionen f(x) kan ha olika utseende beroende på den 

bakomliggande ekonomiska teorin som finns. Om man antar att y är en linjär funktion 

av x kan f(x) skrivas som  

f(x) = β0+ β1x  

där β0 är interceptet (skärningen med y-axeln) och β1 är lutningen för den räta linjen. 

Lutningen anger hur mycket y förändras när x ändras med en enhet. Ekonometri 

handlar om hur vi kan använda ekonomisk teori och statistiska metoder tillsammans 

med observerade data för att sätta värden på β0 och β1. Om man vet vilka värden β0 

och β1 antar kan man besvara en mängd intressanta frågeställningar. Ofta är β0 och β1 

inte kända utan endast parametrar som beskriver någon underliggande population som 

vi inte känner till men som vi är intresserade av att uttala oss om. Eftersom man i 

allmänhet har svårt att observera hela populationen som man är intresserad av brukar 

man använda sig av ett stickprov (en delmängd av populationen). Ett stickprov kan ge 

en god uppfattning om vilka värden β0 och β1 antar genom att skatta parametrarna.68 

  

På grund av den osäkerhet som karaktäriserar alla ekonomiska variabler kommer en 

ekonometrisk modell troligtvis inte att kunna förklara allting utan kommer att 

innehålla små fel. En ekonometrisk modell beskriver hur en viss variabel y påverkas 

av en del som beskriver systematiskt beteende samt en slumpmässig del. Den 

slumpmässiga delen brukar man kalla för e. Förhållandet mellan två variabler kan nu 

skrivas  

y = f(x) + e  

där e förklarar allt beteende hos y som inte kan förklaras av ekonomisk teori genom 

f(x). Slumptermen e mäter de vertikala avstånden mellan den räta linjen och varje 

                                                      
68 Westerlund, Joakim. Introduktion till ekonometri. 2005, s. 9–12.  
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observation. Om slumptermen e introduceras till modellen säger man att modellen är 

slumpmässig eller stokastisk.69  

 

5.2 Den enkla regressionsmodellen  

Den enkla regressionsmodellen är begränsad till fallet med endast en oberoende 

variabel och består av sex antaganden. I ett stickprov finns totalt N observationer 

vilket innebär att yi, xi och ei är observerbara för i = 1, 2, …, N. 70 

1. Den beroende variabeln kan skrivas som en linjär funktion med ett intercept, 

en oberoende variabel xi och en slumpterm ei 

yi = β0 + β1 xi + ei 

2. E(ei) = 0   

3. ei har samma varians för alla i 

4. Cov(ei, ej) = 0 om i ≠ j   

5. xi är inte slumpmässig och antar minst två värden 

6. ei är normalfördelad 

 

För att kunna skatta regressionsparametrarna β0 och β1 kan man använda sig av 

minstakvadratmetoden. Metoden innebär att man minimerar summan av de 

kvadrerade residualerna. Ju mindre residualerna är desto mer information ger den 

anpassade linjen om variationen i datamängden.71   

 

Definition 5.1. Residualer är skattningar av de okända slumptermerna ei i 

populationen eller skillnaden mellan de observerade värdena, xi, och värdena enligt 

modellen.72 

 

5.3 Den multipla regressionsmodellen  

När en ekonometrisk modell består av fler än en oberoende variabel kallar man 

regressionsmodellen för multipel. När en regressionsmodell har K oberoende 

variabler kan modellen skrivas som ekvationen nedan  

 

yi = β0 + β1 x1i + β2 x2i + β3 x3i + … + βK xKi + ei 

 

där är x1i, x2i, …, xKi är de oberoende variablerna, yi den beroende variabeln och ei 

slumptermen. Precis som för den enkla regressionsmodellen består den multipla 

                                                      
69 Westerlund, Joakim. Introduktion till ekonometri. 2005, s. 15–16.  
70 Ibid, s. 71–73.  
71 Ibid, s. 74.  
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regressionsmodellen av ett antal antagande vilka alla är detsamma som för den enkla 

regressionsmodellen förutom antagande 5. I den multipla modellen får inte de 

oberoende variablerna utgöra exakta linjära kombinationer av varandra. Detta 

antagande måste gälla för att man ska kunna använda minstakvadratmetoden på den 

multipla regressionsmodellen.73   

 

Hedonisk regressionsmodell   

Den hedoniska regressionsmodellen är baserad på den hedoniska värdemodellen där 

vi antar att priset på en fastighet är en funktion av dess egenskaper. Den hedoniska 

regressionen kontrollerar skillnader i egenskaper mellan fastigheter genom att sätta ett 

värde på dessa skillnader. En hedonisk regressionsmodell är en multipel 

regressionsmodell där de oberoende variablerna består av faktorer för fastighetens 

olika egenskaper.74 

 

5.3.1 Specificering av modellen  

När man skapar en ekonometrisk modell är det viktigt att tänka på följande:  

1. Vilka oberoende variabler ska vara med? 

2. Vilken funktionsform ska modellen ha? 

  

Val av oberoende variabler  

Valet av vilka oberoende variabler som ska ingå i modellen är ofta ett svårt beslut. En 

riktlinje att börja med är att ta med alla väsentliga variabler i modellen. Vilka 

variabler som anses vara väsentliga kan man få en god uppfattning om från tidigare 

forskning samt teorier kring det valda ämne som modellen ska appliceras på. Syftet 

med regressionsmodellen kan vara vägledande i detta val. Antalet variabler i 

modellen är också ett svårt beslut. Ju fler variabler modellen har desto större är risken 

för problem med multikollinearitet (för förklaring se senare i kapitlet) samt att de 

skattade β-koefficienterna får missvisande värden. Dessa problem kan sedan leda till 

att den statistiska analysen och slutsatserna blir lidande. Det är därför av stor vikt att 

noga tänka igenom hur många samt vilka variabler man ska ha med i modellen.75 

 

När man skapar en regressionsmodell kan det finnas observationer i datamängden 

som sticker ut och inte följer resten. Dessa observationer brukar kallas för outliers och 

kan störa de skattade parametrarna samt resultatet av regressionsanalysen. Genom att 

upptäcka uppenbart felaktiga outliers som kommer störa sambanden kan en bättre 

                                                                                                                                           
72 Westerlund, Joakim. Introduktion till ekonometri. 2005, s. 75.  
73 Ibid, s. 140.  
74 Brooks, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 2008, s. 112–115.  
75 Andersson, Göran, Jorner, Ulf & Ågren, Anders. Regressions- och tidsserieanalys. 1994, s. 

104–106.   
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modell skapas genom att ta bort dessa outliers. Fullständigt korrekta outliers bör inte 

tas bort. Ju fler outliers man tar bort från datamängden desto bättre förklaringsgrad, se 

kapitel 5.3.2, kommer modellen att få vilket kan ge ett missvisande resultat om de 

observationer man tagit bort var fullständigt korrekta.76  

 

Det finns olika typer av variabler man kan använda sig av i en regressionsmodell. 

Man kan skapa nya genom att transformera befintliga eller skapa egna genom att ge 

observationer olika värden för olika egenskaper, som till exempel skapandet av 

dummy-variabler. Om man vill att en variabel ska beskriva att något är sant eller 

falskt kan man använda sig av en dummy-variabel.77  

 

Definition 5.2. En dummy-variabel är en binär variabel som bara antar två värden, 0 

och 1.78 

 

Om två eller flera variabler i modellen har ett högt korrelationsvärde mellan sig kan 

problem uppstå med multikollinearitet. Problemet innebär att man inte kan hålla isär 

effekterna av de oberoende variablerna på den beroende variabeln. Om två eller flera 

variabler är perfekt korrelerade kan de skrivas som en linjär kombination av varandra. 

Ett sätt att upptäcka problem med multikollinearitet är att studera korrelationen 

mellan de oberoende variablerna. En tumregel är att om korrelationen mellan två 

variabler överstiger ett värde på 0,8 bör åtgärder vidtas.79  

 

Val av funktionsform 

Den multipla regressionsmodellen består precis som den enkla regressionsmodellen 

av ett antal antagande, där antagande 1 kräver linjära samband. Genom att använda 

sig av linjära samband i en regressionsmodell kan minstakvadratmetoden användas 

för att skatta β-koefficienterna. Men en linjär modell följer inte alltid verkligheten och 

därför kan man ibland vilja använda sig av icke-linjära modeller. Genom att 

transformera variabler eller funktionssambandet i en icke-linjär modell kan modellen 

återföras till en linjär modell så att minstakvadratmetoden kan tillämpas.80 

 

Två icke-linjära samband som är vanliga och lätta att transformera till linjära 

samband är polynomsamband och exponentiella samband.  

 

 

                                                      
76 Brooks, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 2008, s. 164-168.   
77 Westerlund, Joakim. Introduktion till ekonometri. 2005, s. 165. 
78 Ibid. 
79 Westerlund, Joakim. Introduktion till ekonometri. 2005, s. 159–160. 
80 Andersson, Göran, Jorner, Ulf & Ågren, Anders. Regressions- och tidsserieanalys. 1994, s. 

124. 
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Ett polynomsamband kan se ut på följande sätt:  

y = β0 + β1 x + β2 x
2  

 

Genom att transformera de oberoende variablerna kan uttryckes göras linjärt. 81 

x1 = x och x2 = x2    y = β0 + β1 x1 + β2 x2  

 

Ett exponentiellt samband kan se ut på följande sätt:  

y = β0 + e^ (β0 + β1 x1 + β2 x2) 

 

Genom att transformera funktionssambandet med den naturliga logaritmen kan 

uttrycket ovan göras om till ett linjärt uttryck.  

y = β0 + e^ (β1 x1 + β2 x2)   ↔   ln(y) = ln(β0) + β1 x1 + β2 x2  

 

Sambandet ovan brukar kallas för en log-level modell då den beroende variabeln är 

logaritmerad men inte de oberoende. Om både den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna logaritmeras i en modell kallar man modellen för en log-log 

modell. 82  

 

5.3.2 Analys av modellen  

Målet med en regressionsmodell är att kunna förklara en så stor del som möjligt av 

variationen i den beroende variabeln. Ett mått som anger hur stor del av variationen 

som förklaras med hjälp av den anpassade regressionslinjen är den så kallade 

förklaringsgraden, R2. Ju högre värde på R2 desto mer av variationen i y förklaras av 

modellen. Ett högt R2 är inte alltid bättre än ett lägre. Men, om man har en teoretiskt 

underbyggd modell, innebär ett högre R2 att man har bättre möjligheter att göra 

prediktioner med modellen, exempelvis värdera fastigheter.83 

 

Med hjälp av statistik inferens kan man ta reda på vilka slutsatser man kan dra från 

den skapta modellen och det utvalda stickprovet. Genom statistisk inferens kan man 

generalisera det man vet om stickprovet till hela den underliggande populationen.84  

 

Definition 5.3. Statistisk inferens innebär en induktiv vetenskap där man drar 

slutsatser ur empiriska data under en osäkerhet orsakad av slumpmässighet i data.85  

 

                                                      
81 Andersson, Göran, Jorner, Ulf & Ågren, Anders. Regressions- och tidsserieanalys. 1994, s. 

125–135.  
82 Ibid, s. 137–142.  
83 Westerlund, Joakim. Introduktion till ekonometri. 2005, s. 132. 
84 Brooks, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 2008, s. 51. 
85 Statistisk inferens. Nationalencyklopedin. 
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Hypotesprövning  

Ett sätt att använda statistik inferens är genom en hypotesprövning. I en 

hypotesprövning formulerar man två hypoteser som testas mot varandra, en 

nollhypotes (H0) och en alternativhypotes (H1). I en hypotesprövning prövas man om 

man kan förkasta H0 eller inte. En vanlig hypotes att ställa upp är:   

H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 

 

Genom hypotesprövningen ovan kan man pröva om β-koefficienterna i en modell är 

skilda från noll. Detta är ofta en intressant och vanlig hypotes att pröva vid 

regressionsanalyser eftersom många modeller byggs upp i syfte att ta reda på om de 

oberoende variablerna i regressionsmodell har någon påverkan på den beroende 

variabeln, det vill säga att β ≠ 0. 86 

 

Hypotesprövningen kan genomföras genom ett signifikanstest. Ett sätt att utföra ett 

signifikanstest är genom att beräkna ett t-värde för β-koefficienten. Formeln för att 

räkna ut t-värdet för β1 ser ut på följande sätt:  

 

  

där SE står för standardavvikelsen för β1. 

 

 

För att kunna räkna ut t-värden krävs det att slumptermen ei i regressionsmodellen är 

normalfördelad. Hypotesen som beskrivs ovan är ett så kallat två-sidigt hypotestest då 

vi vill undersöka om β antingen är positiv eller negativ. t-värdet som beräknas 

jämförs med ett kritiskt värde för att kunna se om man kan förkasta nollhypotesen 

eller inte. De kritiska värdena ges av t-fördelningen och värdena kan hämtas från en t-

tabell där alla kritiska värden finns listade för olika signifikansnivåer. För ett två-

sidigt test med en signifikansnivå på 5 % är det kritiska värdet 1,96, vilket betyder att 

t-värdet som beräknas ut för β-koefficienten antingen måste vara över 1,96 eller under 

-1,96 för att vi ska kunna förkasta nollhypotesen. 87   

 

Definition 5.4. En signifikansnivå säger hur stor risken ska vara att förkasta 

nollhypotesen när den är sann.88 

 

                                                      
86 Brooks, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 2. 2008, s. 52-57. 
87 Ibid. 
88 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011, s. 334.      
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Signifikansnivån man väljer att använda för hypotesprövningen är ett mått på den 

tilltro man kan ha till sina resultat, hur säker man kan vara på att resultatet är hållbart 

även för populationen och vilken risk man tar genom att dra en slutsats. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning är det vanligt att den högsta acceptabla risknivån 

ligger på 5 %, vilket betyder att man i 5 fall av 100 accepterar att man drar en felaktig 

slutsats om att det existerar ett samband i populationen man hämtat sitt urval från.89  

 

Istället för att utföra ett signifikanstest genom att beräkna t-värdet kan man beräkna 

den marginella signifikansnivån som kallas för p-värdet. p-värdet säger vid vilken 

signifikansnivå man skulle vara indifferent till att förkasta eller inte förkasta 

nollhypotesen. p-värdet kan sägas vara den signifikansnivå där t-värdet och det 

kritiska värdet möts. Värdet beräknas ofta ut automatiskt i olika programvaror för 

regressionsanalyser vilket gör det till ett väldigt enkelt sätt att undersöka om variabler 

är signifikanta eller inte.90  

 

Tolkning av koefficienter 

När man ska analysera resultatet från en regressionsanalys är β-koefficienternas värde 

väldigt intressanta att studera och tolka. Tolkningen av koefficienterna kan dock se 

olika ut beroende på vilken typ av funktionsform man valt för modellen samt vilken 

form de oberoende variabler har. Oftast utgår man från den partiella derivatan. Det 

vill säga man deriverar funktionssambandet med hänsyn på den oberoende variabel 

man vill tolka. Hur koefficienter kan tolkas vid olika val av funktionsform finns 

sammanfattat i tabell 1.91  

 

Tabell 1. Tolkning av koefficienter 

Modell Beroende variabel Oberoende variabel Tolkning av βk 

Level-level y xk ∆y = βk ∆xk 

Log-Log log(y) log(x1) % ∆y = βk % ∆xk 

Log-level log(y) xk % ∆y = (100*βk) ∆xk 

 

 

En log-log modells tolkning av β-koefficienter kan också uttryckas som elasticiteter, 

det vill säga den procentuella förändringen i y givet en procentuell förändring i x. 92 

 

                                                      
89 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011, s. 334. 
90 Brooks, Chris. Introductory Econometrics for Finance. 2008, s. 74-75.  
91 Andersson, Göran, Jorner, Ulf & Ågren, Anders. Regressions- och tidsserieanalys. 1994, s. 

136–147. 
92 Ibid. 
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Tolkningen av dummyvariabler skiljer sig från tolkning övriga variabler eftersom 

dummyvariabler är binära variabler som bara kan anta två värden. Tolkningen av en 

dummyvariabel som har värdet 1 i en log-level modell ges av följande formel: 93  

 

% ∆y = 100* (e β – 1)  

 

5.4 Difference-in-differences  

Om man vill ta reda på vilken effekt/påverkan en händelse eller behandling har kan 

man använda sig av en difference-in-difference metod. I fortsättningen kommer 

förkortningen DID att användas för att representera difference-in-difference i 

rapporten. Genom att använda sig av en kontrollgrupp som ej upplever händelsen och 

en effektgrupp som upplever händelsen kan man genom regression ta fram ett värde 

på händelsens effekt. För att kunna använda sig av metoden krävs det att, i frånvaro 

av händelsen, de två grupperna skulle ha följt parallella vägar över tiden. En bra 

kontrollgrupp ska vara tillräckligt lik effektgruppen för att följa varandra parallellt 

över tid men får inte vara så lik att den blir påverkad av händelsen.94  

 

Effekten kan skattas genom en regressionsmodell som kan beskrivas med följande 

ekvation:  

 

yit = β0 + β1 Grupp + β2 Händelse + β3 Grupp*Händelse + eit 

 

Där yit är värdet för den beroende variabeln man vill studera i tidsperiod t för varje 

observation i. Variabeln Grupp är en dummyvariabel som antar värdet 1 om 

observationen tillhör effektgruppen och 0 om den tillhör kontrollgruppen. Variabeln 

Händelse är en dummyvariabel som antar värdet 1 om händelsen har skett för 

observationen och 0 innan händelsen inträffat. För att ta reda på effekten av händelsen 

finns även en variabel där de två dummyvariablerna är multiplicerade. Variabeln 

antar värdet 1 för de observationer som befinner sig i effektgruppen i perioden efter 

att händelsen inträffat. Den skattade parametern β3 för variabeln Grupp*Händelse 

visar värdet för effekten. 95 

                                                      
93 Hardy, Melissa A. Regression with dummy variables. 1993, s. 56-59  
94 Hill, R. Carter, Griffiths William E. & Lim, Guay C. Principles of Econometrics. 2011, s. 

282-283. 
95 Ibid. 
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6 Modellspecifikation 

För att undersöka vilken påverkan kultur & fritid har på fastighetspriser skapades två 

modeller som var för sig fått genomgå en regressionsanalys. Modellerna innehåller 

två separata datamängder och resultatet från regressionsanalyserna kommer att 

studeras för att komma fram till en slutsats.  

 

Den första modellen som presenteras är på kommunnivå där det genomsnittliga 

fastighetspriset för kommuner i Skåne förklaras av variabler som anses förklara 

prisförändringar på fastigheter. I den andra modellen tas en närmre titt på hur det ser 

ut inom en specifik kommun. För den andra modellen har Staffanstorps kommun valts 

som kommun att titta närmare på och variabler kring transaktioner av fastigheter 

inom Staffanstorp har inhämtats.   

 

6.1 Kommunmodell 

I den första modellen, som här kallas kommunmodellen, är målet att förklara 

genomsnittsfastighetspriset i kommuner genom ett antal variabler som på 

kommunnivå anses förklara fastighetspriset och där värdena för variablerna skiljer sig 

åt mellan kommunerna. Avgränsningen att endast kolla på Skånes kommuner har 

gjorts eftersom Skåne anses vara en delmarknad inom den svenska 

fastighetsmarknaden. De utvalda värdebärande faktorerna som ligger till grund för 

modellen är omvärldsanknutna faktorer av samhällsekonomisk art samt 

marknadsanknutna faktorer, se avsnitt 3.2.2.  

 

6.1.1 Datainsamling  

För att genomföra den kvantitativa analysen på kommunnivå samlades data in från 

kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Data samlades in med ett så långt 

tidsintervall som möjligt vilket resulterade i ett tidsintervall från år 2000 till år 2015. 

Datamängden bestod endast av data för kommuner i Skåne och eftersom Skåne består 

av 33 kommuner och analysens tidsintervall valdes till 16 år resulterade det i en 

datamängd med 528 observationer.  

  

Kvadratmeterpriset för fastigheter med småhus valdes ut som den beroende variabeln 

ur datamängden. De oberoende variablerna samlades in med utgångspunkt i vad som 

enligt teorin ansågs förklara priset på fastigheter samt vad som enligt tidigare 

forskning antagits vara relevant för liknande analyser. Den insamlade datamängden 

utgjorde grunden i skapandet av en regressionsmodell där fastighetspris för småhus i 

kronor per kvadratmeter förklaras av ett antal oberoende variabler. Datamängden som 
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samlades in bestod ursprungligen av många variabler som ansågs vara relevanta för 

modellen men som efter specifikation av modellen togs bort eller transformerades.  

 

6.1.2 Specifikation 

Vilka oberoende variabler ska vara med? 

Alla de utvalda variablerna i datamängden granskades för att se om brister kunde 

upptäckas samt om de var i behov av transformering. För många variabler i en modell 

kan skapa problem med multikollinearitet, se kapitel 5.3.2, och därför undersöktes 

hela datamängden för att endast få med de enligt modellens syfte väsentliga 

variablerna. Datamängden valdes ut efter vad som ansågs förklara pris på 

kommunnivå men eftersom datamängden efter insamling bestod av många variabler 

fanns det stor risk för multikollinearitet vilket ledde till att en noggrann granskning av 

datamängden utfördes.  

 

En del variabler i den insamlade datamängden ansågs vara bristfälliga och togs därför 

ej med i modellen. Bristfälligheten i en variabel kunde uppenbara sig i att det 

exempelvis saknades redovisade uppgifter för en del av kommunerna för variabeln. 

Många av variablerna, efter närmare granskning, hade liknande innehåll och därför 

togs vissa bort för att få bort problem med icke signifikanta variabler i den slutgiltiga 

modellen.  

 

Dummyvariabler skapades för att urskilja de olika åren, de 33 kommunerna samt om 

tågstation fanns inom kommunen. Närhet till havet har enligt tidigare forskning en 

stor inverkan på fastighetspriser och för att få med denna faktorn skapades en 

dummyvariabel som antog värdet 1 om det i kommunen fanns närhet till havet. En 

variabel med exakt avstånd till havet skulle möjligen vara en mer lämplig variabel till 

modellen, En sådan avståndsvariabel ansågs ta för lång tid att producera och eftersom 

syftet med modellen inte är att mäta effekten av närhet till havet utan kultur & fritid 

valdes en dummyvariabel att representera närhet till havet.    

 

I datamängden fanns variabler om antalet invånare i olika åldersgrupper som 

användes för att skapa nya variabler för olika åldersgrupper i procent av det totala 

antalet invånare i kommunerna.  Även om skapandet av nya variabler ledde till ett 

större antal variabler i modellen togs dessa ändå med eftersom de ansågs vara 

väsentliga variabler för att förklara fastighetspriset på kommunnivå.  

  

Korrelationen mellan samtliga variabler i datamängden undersöktes för att se om det 

förelåg höga korrelationsvärden. Om korrelationsvärdet var över 0,8 vidtogs åtgärder 

såsom borttagande av variabler samt matematiska transformationer av variabler som 

till exempel skapande av nya variabler med hjälp av de grundläggande matematiska 
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operationerna addition, subtraktion, multiplikation och division. En del variabler som 

inhämtats från Kolada togs bort på grund av för höga korrelationsvärden med andra 

variabler. De fyra variablerna som skapats för olika åldersgrupper hade höga 

korrelationsvärden mellan sig vilket var väntat och därför togs en bort i 

regressionsanalysen och fick utgöra referensvariabel (referensgrupp). Med hjälp av 

multiplikation skapades en variabel för skola där två variabler från datamängden 

multiplicerades med varandra. En aggregerad variabel för kultur & fritid skapades 

genom att addera två variabler från datamängden. Den aggregerade variabeln kommer 

i regressionsanalysen visa den sammanlagda effekten av de två variablerna. Närmare 

förklaring kring de utvalda variablerna till modellen finns i kapitel 6.1.3.  

 

Vilken funktionsform ska modellen ha? 

För att undersöka om variablerna hade ett linjärt samband med den beroende 

variabeln, vilket är en förutsättning för att kunna använda sig av en 

regressionsmodell, plottades de oberoende variablerna mot den beroende variabeln. 

Alla variabler bedömdes i stor utsträckning ha ett linjärt samband med den beroende 

variabeln och ingen variabel var i behov av en transformation, från ett icke-linjärt 

samband till ett linjärt samband.  

 

Den beroende variabeln logaritmerades med hjälp av den naturliga logaritmen 

eftersom hela modellsambandet ansågs utgå från en exponentiell modell. Genom att 

använda sig av en log-level modell fångades variablernas interna interaktion upp. 

Funktionsformeln för modellen såg efter specifikation ut på följande sätt:  

 

ln(FastighetsprisSmåhus) = β0 + β1 x1 + β2 x2 +… + βi xi + ε 

 

β0 = interceptet 

βi = koefficienter för de oberoende variablerna 

xi = oberoende variabler   

ε = residual 

 

6.1.3 Ingående variabler 

Efter studerande av den inhämtade datamängden togs en grundmodell fram utan 

variabler för kultur & fritid. Den beroende variabeln i modellen är 

ln(FastighetsprisSmåhus) där variabeln Fastighetspris för småhus i kronor per 

kvadratmeter logaritmerades med den naturliga logaritmen. Modellens oberoende 

variabler visas i tabell 2 med förklaringar kring vad variabeln betyder, dess enhet 

samt dess förväntade påverkan. 
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Tabell 2. Kommunmodellens oberoende variabler 

Variabel Förklaring  Enhet 

Havet 

 

Dummyvariabel för om man i kommunen har 

närhet till havet eller ej. Närhet till havet bör leda 

till högre fastighetspriser eftersom havet bedöms 

vara en attraktiv faktor vid val av bostadsort. 

Ja/Nej 

Tågstation  

Dummyvariabel för om det i kommunen finns 

minst en tågstation. Tågstation utgör en viktig 

utgångspunkt för in och utpendling i kommunen 

vilket bör vara en positiv påverkande faktor på 

fastighetspriserna inom kommunen.  

Ja/Nej 

Invånare 

Antalet invånare i kommunen. Hur många som 

bor i en kommun påverkar utbud och efterfrågan 

på fastigheter som finns inom kommunen och 

påverkar därför också fastighetspriserna.  

Antal 

EftergymnUtbildn 

Andel av invånare, mellan 25–64 år, i kommunen 

med eftergymnasial utbildning. Utifrån Floridas 

teorier om den kreativa klassen bör andelen 

högutbildade människor i en kommun påverka 

attraktiviteten i ett område positivt och därmed 

också fastighetspriserna.   

% 

Skatteintäkter 

Kommunernas skatteintäkter i kronor per 

invånare. Variabeln visar hur mycket pengar 

kommunen har att röra sig med. Högre 

skatteintäkter ger möjlighet för kommunen att 

utöka de kollektiva nyttigheter och den offentliga 

servicen som finns i kommunen  

Kr/Invånare 

Åldersgrupper 

Olika fördelningar av andel barn, unga, vuxna och 

pensionärer kan påverka fastighetspriserna 

eftersom attraktiviteten för olika kommuner bör 

variera mellan åldersgrupperna.  

Ålder19: Procentuell andel av invånare i 

kommunen mellan 0–19 år.  

Ålder39: Procentuell andel av invånare i 

kommunen mellan 20–39 år.  

Ålder64: Procentuell andel av invånare i 

kommunen mellan 40–64 år.  

ÅlderPensionär: Procentuell andel av invånare i 

kommunen som är 65 år eller äldre.  

% 
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Företagare 

Andel i procent av kommunens invånare som är 

egenföretagare. Hur många egenföretagare en 

kommun har kan vara ett mått på andelen 

kreativitet inom en kommun vilket enligt Richard 

Floridas teorier skapar attraktivitet i ett område.   

% 

Förvärvsarbetare 

Andel i procent av kommunens invånare som är 

förvärvsarbetare dagtid. Variabeln visar på 

sysselsättningsgraden i kommunerna och torde sig 

ge en positiv påverkan på fastighetspriserna 

eftersom man i större utsträckning kan betala för 

sitt boende om man har ett jobb. Även 

möjligheten att ta ett bostadslån förstärks genom 

att ha en anställning.  

% 

Skola 

Det genomsnittliga sammanlagda meritvärdet för 

elever i åk 9 multiplicerat med andelen som 

uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9. En 

bra skola i kommunen är ofta en viktig faktor vid 

barnfamiljers val av bostadsort och skapar 

attraktivitet till ett område vilket bör påverka 

fastighetspriserna positivt. 

 

Tidsdummys Dummyvariabler för varje år, 2000 till 2015. Ja/Nej 

Kommundummys Dummyvariabler för varje kommun i Skåne.  Ja/Nej 

 

Eftersom syftet med analysen är att klarlägga vilken påverkan kultur & fritid har på 

fastighetspriser skapades efter utformande av grundmodellen flera modeller där 

variabler som berör kultur & fritid tillfördes grundmodellen. Detta gjorde så att man 

tydligt kan urskilja just den påverkan kultur & fritid har på fastighetspriserna. De 

utvalda kultur- och fritidsvariablerna utgörs endast av kommunal kultur- och 

fritidsverksamhet vilket gör att resultatet kommer att visa hur skattefinansierad 

kultur- och fritidsverksamhet påverkar fastighetspriser. Valet av kultur- och 

fritidsvariabler utgick från vilken data som fanns att tillgå samt utifrån målet att 

undersökningen ska hjälpa kommuner att bättre förstå betydelsen som kultur & fritid 

har och vad kommunerna kan bidra med. Alla kultur- och fritidsvariabler är 

nettokostnadsvariabler d.v.s. bruttokostnad minus bruttointäkt.  

 

Enligt teorin bör kultur- och fritidsvariablerna vissa en positiv påverkan på 

fastighetspriser. Kultur & fritid kan anses ge positiva externaliteter till omgivningen 

som bidrar till ökad attraktivitet i ett område vilket kan leda till högre 

fastighetspriserna. De kultur- och fritidsvariabler som tillfördes grundmodellen i olika 

steg visas i tabell 3.  
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Tabell 3. Kommunmodellens Kultur- och Fritidsvariabler 

Variabel Förklaring  Enhet  

KulturFritid 

Aggregerad nettokostnadsvariabel där 

alla delgrenar av kultur & fritid är 

samlade för att kunna se den 

sammanlagda effekten som kultur & 

fritid har på fastighetspriser.  

Kr/Invånare 

Fritidsverksamhet 
Totala nettokostnaden för alla 

delgrenar av fritidsverksamhet.  
Kr/Invånare 

‣ Fritidsgård 

Variabeln avser fritidsverksamhet som 

bedrivs för barn och ungdom vid 

fritidsgårdar eller motsvarande.  

Kr/Invånare 

‣ AllmFritidsverks 

Variabeln avser allmän verksamhet 

inom fritidsområdet inklusive stöd till 

fritidsföreningar. 

Kr/Invånare 

‣ IdrottFritidAnläggn 

Variabeln avser kommunens idrotts- 

och fritidsanläggningar såsom 

idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- 

och fritidsanläggningar samt 

småbåtshamnar. 

Kr/Invånare 

Kulturverksamhet 
Totala nettokostnaden för alla 

delgrenar av kulturverksamhet.  
Kr/Invånare 

‣ Bibliotek  

Variabeln avser kostnader/intäkter för 

tillhandahållande och förmedling av 

information samt utlåning av medier till 

allmänheten.  

Kr/Invånare 

‣ AllmKulturverks 

Variabeln avser allmän 

kulturverksamhet inklusive stöd till 

kulturella föreningar. Kostnader och 

intäkter för museiverksamhet redovisas 

också i denna variabel.  

Kr/Invånare 

‣ MusikKulturSkola  
Variabeln avser kommunal kultur- och 

musikskoleundervisning.  
Kr/Invånare 

‣ BidragStudieorg 

Variabeln avser stöd till 

studieorganisationer oavsett om 

studieorganisationen ägnar sig åt kultur 

eller annan verksamhet.   

Kr/Invånare 
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I tabell 4 presenteras beskrivande statistik om den utvalda datamängd som används i 

analysen på kommunmodellen.   

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik - Kommunmodellen 

Variabel Medelvärde  Standardavvikelse  Min värde  Max värde  

ln(FastighetsprisSmåhus) 9,26 0,53 8,03 10,30 

Havet (dummy) 0,45 0,50 0 1 

Tågstation (dummy) 0,79 0,41 0 1 

Invånare 36 647,34 51 764,45 6 697 322 574  

EftergymnUtbildn 0,31 0,12 0,13 0,72 

Skatteintäkter 30 805,86 5 256,08 18 877 49 197,74 

Ålder19 0,24 0,02 0,18 0,28 

Ålder39 0,23 0,04 0,16 0,35 

Ålder64 0,33 0,02 0,28 0,37 

ÅlderPensionär 0,19 0,03 0,12 0,32 

Företagare 0,05 0,01 0,02 0,09 

Förvärvsarbetare 0,38 0,08 0,22 0,61 

Skola  158,35 23,90 100,74 230,49 

KulturFritid  1 933,81 475,32 1 000 3 568 

  Fritidsverksamhet  1 052,03 314,01 491 2 183,04 

  ‣ Fritidsgård 150,54 91,49 0 398,81 

  ‣ AllmFritidsverks 204,90 107,26 0 905,86 

  ‣ IdrottFritidAnläggn 696,58 282,74 0 1 683,45 

  Kulturverksamhet  881,78 268,34 431 1 936,53 

  ‣ Bibliotek 427,17 102,03 190 867,18 

  ‣ AllmKulturverks 229,48 234,94 0 1 359,61 

  ‣ MusikKulturSkola 184,10 63,37 53 408,59 

  ‣ BidragStudieorg 41,02 37,06 0 298,00 

 

Utifrån den deskriptiva statistiken om datamängden återfinns en del frågetecken som 

kan påverka den kommande analysen. En del av variablerna för kultur & fritid har 

minimivärdet 0 vilken efter utförligare undersökning av datamängden uppenbarar sig 

på flera ställen som bedöms vara misstänksamma. I datamängden kan man se att 

värdena för vissa variabler varierar väldigt mycket från år till år, ett år finns det en 

hög nettokostnad medans det nästa år har värdet 0. Detta kan bero på att vissa 

kommuner har missat att meddela information om nettokostnaden för det året och 

därmed brister datamängden i sin helhet eller att värdena faktiskt är helt korrekta även 
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om de misstänks vara felaktiga. Kontrollering av hela datamängden har ej ansetts vara 

inom ramen för examensarbetet men en översiktlig kontroll över Staffanstorps 

kommuns värden har gjorts för att undersöka trovärdigheten i siffrorna. Exempelvis 

slutade Staffanstorps kommun att ge stöd till studieorganisationer efter år 2007 vilken 

stämmer överens med värdena i datamängden som för variabeln ”BidragStudieorg” 

visar värden 0 efter 2007 för Staffanstorps kommun. Utifrån exemplet från 

Staffanstorp anses datamängden vara tillräckligt trovärdigt för att utföra den 

kommande analysen.  

   

6.2 Staffanstorpsmodell  

Utöver den första modellen på kommunnivå skapades en andra modell där målet är att 

klarlägga hur fastighetspriserna inom en kommun påverkas av kultur & fritid. I den 

andra modellen här kallad Staffanstorpsmodellen förklaras fastighetspriser med hjälp 

av direkt fastighetsknutna faktorer såsom läge, omgivning, storlek, ålder osv. Kultur 

& fritids påverkan i denna modell analyseras med hjälp av variabler om avstånd till 

kultur- och fritidsanläggningar.  

 

6.2.1 Datainsamling  

I Staffanstorpsmodellen samlades data om fastigheter i Staffanstorps kommun in från 

lantmäteriets fastighetsprisregister vilket tillhandahölls av företaget Valueguard i 

syfte att utföra den planerade analysen. Datamängden som levererades av Valueguard 

bestod av variabler som var objektspecifika för försäljningar av fastigheter mellan 

juni 2010 och april 2017. Eftersom fastighetsvärdet på objektnivå till stor del beror på 

läget samlades koordinater in för olika lägespunkter i Staffanstorp. Koordinaterna för 

lägespunkterna inhämtades från Eniros karttjänst i koordinatsystemet RT90 vilket är 

samma koordinatsystem som för de koordinatvariabler som levererades från 

Valueguard. 

 

Följande variabler från Valueguard ansågs vara intressanta för modellen: 

• Försäljningspris  

• Lagfartsdatum: Datum då lagfarten registrerades hos lantmäteriet.  

• RT90x: x-koordinat i koordinatsystemet RT90. 

• RT90y: y koordinat i koordinatsystemet RT90.  

• Boarea 

• Biarea 

• Tomtarea 

• Byggår 

• Bebyggelsetyp: Friliggande villa, kedjehus eller radhus.  

• Standardpoäng  
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• Postnummer 

 

Följande lägespunkter i Staffanstorp ansågs vara intressanta för modellen: 

• Centrum 

• Busshållplatser 

• Biblioteket 

• Badhuset Bråhögsbadet  

• Idrottsplatsen Staffansvallen 

 

6.2.2 Specifikation  

Datamängden från Valueguard bestod av fastighetsobjekt från hela Staffanstorps 

kommun och eftersom kommunen består av två tätorter (Staffanstorp och Hjärup) 

begränsades datamängden till att endast bestå av objekt inom Staffanstorps tätort för 

att kunna få ut ett tolkningsbart resultat. Avgränsningen tillämpades genom att ta bort 

alla objekt som låg utanför en trekilometers radie från Staffanstorps centrum.  

 

Vilka oberoende variabler ska vara med? 

Utifrån de insamlade lägespunkterna skapades avståndsvariabler med hjälp av 

Pytagoras sats vilket resulterade i variabler med fågelavstånd mellan 

fastighetsobjekten och de utvalda lägespunkterna. Avstånd till närmsta busshållplats 

skapades genom att en variabel fick anta det lägsta värdet av avstånden till någon 

busshållplats. En variabel för ålder skapades genom att subtrahera lagfartsåret med 

byggår. Dummyvariabler för varje månad skapades för att ta hänsyn till tiden samt 

dummyvariabler för varje postnummer för att få in fler lägesfaktorer i modellen. 

Variabeln bebyggelsetyp delades upp i tre dummyvariabler, en för varje 

bebyggelsetyp.  Efter skapandes av de nya dummyvariablerna innehöll modellen 

väldigt många variabler vilket var avsiktligt eftersom syftet med modellen är 

lägesbaserad där närheten till olika anläggningar ska undersökas.  

 

Efter kontroll av datamängden plockades en del objekt bort då de ansågs sig vara 

inkorrekta outliers. Korrelationstester utfördes för att undersöka om hög korrelation 

mellan variablerna förelåg. Höga korrelationsvärden existerade mellan de tre 

bebyggelsetypsvariablerna. Korrelationen var väntad eftersom alla fastighetsobjekt 

har någon sorts av bebyggelsetyp och i den kommande regressionsanalysen kommer 

en av variablerna att uteslutas och utgöra referensvariabel (referenshus). Samma 

gällde för dummyvariablerna för varje postnummer och varje månad eftersom dessa 

variabler har höga korrelationsvärden mellan varandra. Resterande variabler som 

levererats från Valueguard hade inga höga korrelationsvärden mellan varandra och 

bedömdes därför vara relevanta för modellen.  
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Korrelationsvärdena mellan avståndsvariablerna centrum, biblioteket och badhuset 

var väldigt höga vilket kan förklaras av att de tre lägespunkter ligger väldigt nära 

varandra. Eftersom det i analysen kommer vara svårt att skilja variablerna åt valdes 

biblioteket och badhuset bort som lägespunkter eftersom närhet till centrum ansågs 

vara den mest relevanta variabeln för att förklara fastighetspriserna i Staffanstorp.  

 

Syftet med Staffantorpsmodellen är att klarlägga hur närhet till olika kultur- och 

fritidsanläggningar påverkar fastighetspriser och efter borttagande av två kultur och 

fritidsanläggningar (biblioteket och badhuset) återstod endast idrottsplatsen 

Staffansvallen som kultur- och fritidsvariabel. Staffansvallen är dock en intressant 

anläggning att undersöka eftersom invigningen efter ombyggnaden av idrottsplatsen 

ligger inom det valda tidsintervallet för Staffanstorpsmodellen. För att närmare 

undersöka Staffansvallens påverkan skapades en ”difference-in-difference”-modell 

som ska utgöra ett komplement till Staffanstorpsmodellen. Denna modell kommer att 

presenteras i kapitel 6.2.4.   

 

Vilken funktionsform ska modellen ha? 

Från Valueguards datamängd valdes variabeln försäljningspris ut som den beroende 

variabeln till Staffanstorpsmodellen. Alla de utvalda oberoende variablerna plottades 

mot försäljningspriset för att se om ett linjärt samband förelåg eller om det fanns 

grunder till att utföra transformationer på någon variabel. Ingen transformation ansågs 

vara nödvändig. Den beroende variabeln försäljningspris logaritmerades med hjälp av 

den naturliga logaritmen eftersom hela modellsambandet ansågs utgå från en 

exponentiell modell. Genom att använda sig av en log-level modell fångades 

variablernas interna interaktion upp. Funktionsformeln för modellen såg ut på 

följande sätt:  

 

ln(Försäljningspris) = β0 + β1 x1 + β2 x2 +… + βi xi + ε 

 

β0 = interceptet 

βi = koefficienter för de oberoende variablerna 

xi = oberoende variabler   

ε = residual 

 

6.2.3 Ingående variabler  

Staffanstorpsmodellen resulterade i en modell med endast en variabel som fick 

representera kultur & fritid, avstånd till idrottsplatsen Staffansvallen. Information om 

Staffansvallen finns att läsa om i kapitel 2.3.1.  

 



Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser 

 

 59 

Den beroende variabel i modellen valdes till ln(Försäljningspris) där variabeln 

försäljningspris har logaritmerats med hjälp av den naturliga logaritmen. 

Staffanstorpsmodellens oberoende variabler visas i tabell 5 med förklaringar kring 

vad variabeln betyder, dess enhet samt dess förväntade påverkan. 

 

Tabell 5. Staffanstorpsmodellens oberoende variabler 

Variabel  Förklaring   Enhet 

Boarea 
Antalet kvadratmeter boarea på fastigheten. Större 

boarea borde leda högre fastighetspriser.  
m2 

Biarea 

Antalet kvadratmeter biarea som tillhör fastigheten. 

Biarea är den extra area som finns som inte utgör 

boarea. Kan exempelvis vara förråd, garage, 

källare, vind osv. Större biarea borde leda till högre 

fastighetspriser.  

m2 

Tomtarea 

Antalet kvadratmeter tomtarea som tillhör 

fastigheten. Större tomt borde leda till högre 

markpriser och där med också högre 

fastighetspriser. 

m2 

Villa 
Dummyvariabel för om bostaden på fastigheten 

utgör en friliggande villa.   
Ja/Nej 

Kedjehus 
Dummyvariabel för om bostaden på fastigheten 

utgör ett kedjehus.    
Ja/Nej 

Radhus 
Dummyvariabel för om bostaden på fastigheten 

utgör ett radhus.   
Ja/Nej 

Standardpoäng 

Antal standardpoäng. Standardpoäng har betydelse 

vid fastighetstaxering och utgör poäng för olika 

områden som berör fastigheten. Huvudområdena är 

exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig 

interiör. 

Poäng 

Ålder Ålder på bostaden då lagfarten registrerades.  År 

avstBuss 
Avståndsvariabel som antar värdet av antal meter 

till närmsta busshållplats. 
m 

avstCentrum  
Avståndsvariabel som antar värdet av antal meter 

till centrum.  
m 

avstStaffansvallen 
Avståndsvariabel som antar värdet av antal meter 

till idrottsplatsen Staffansvallen. 
m 

Tidsdummys 
Dummyvariabler för varje månad mellan juni 2010 

till april 2017. 
Ja/Nej 

Postnummerdummys Dummyvariabler för varje postnummerområde i Ja/Nej 
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Staffanstorps tätort.  

 

I tabell 6 presenteras beskrivande statistik om den utvalda datamängd som används i 

analysen på Staffanstorpsmodellen.   

 

Tabell 6. Deskriptiv statistik - Staffanstorpsmodellen 

Variabel Medelvärde  Standardavvikelse  Min värde  Max värde  

ln(Försäljningspris) 14,74 0,26 13,46 15,59 

Boarea 130,52 33,04 46 260 

Biarea 28,17 41,80 0 204 

Tomtarea 732,99 1 331,36 121 19 155 

Villa 0,62 0,48 0 1 

Kedjehus 0,23 0,42 0 1 

Radhus 0,15 0,35 0 1 

Standardpoäng  30,18 3,53 21 48 

Ålder 41,65 23,91 1 214 

avstBuss 375,99 235,95 24,07 1 708,67 

avstCentrum 970,15 445,48 105,90 2 844,94 

avstStaffansvallen 1 497,20 545,71 331,32 3 999,83 

 

I tabellen kan man utläsa stor variation mellan fastighetsobjekten. Variabeln biarea 

varierar från 0 kvadratmeter upp till 204 kvadratmeter och variabeln tomtarea varierar 

från 121 kvadratmeter upp till nästan 2 hektar. Man kan utläsa att majoriteten av 

bostäderna utgör villor med hela 62 % av datamängden. Fastighetsobjekten har i 

medel 376 meter till närmsta busshållplats och ca 1,5 km till idrottsplatsen 

Staffansvallen.  

 

6.2.4 Difference-in-difference modell 

För att göra en närmare undersökning av kultur & fritids påverkan inom en kommun 

skapades en difference-in-difference (nedan kallad DID) modell för att undersöka 

vilken påverkan idrottsplatsen Staffansvallens har på fastighetspriserna i Staffanstorp.  

 

En DID modell utgår från att det finns en effektgrupp och en kontrollgrupp samt en 

händelse eller behandling som inträffar och där man vill räkna ut ett mått på den 

effekt som händelsen ger, se kapitel 5.5. Staffansvallen invigdes i september 2011 och 

datamängden från Staffanstorpsmodellen hade ett tidsintervall mellan juni 2010 och 

april 2017 vilket gjorde det möjligt att använda sig av en DID modell på samma 

datamängd. 
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DID modellen skapades genom att använda samma variabler som för 

Staffanstorpsmodellen samt tre DID variabler. DID variablerna bestod av två 

dummyvariabler: en dummyvariabel för när Staffansvallen invigdes som gav värdet 0 

om objektet såldes innan september 2011 och 1 om det såldes efter september 2011 

samt en dummyvariabel för om objektet tillhörde effektgruppen eller kontrollgruppen 

där objekt i effektgruppen fick värdet 1.  

 

Uppdelningen mellan effektgrupp och kontrollgrupp har skapats genom en 

avgränsning på 1 km radie från Staffansvallen. Avgränsningen valdes så att grupperna 

blev tillräckligt lika varandra för att följa varandra parallellt över tiden men där endast 

effektgruppen ansågs bli påverkan av händelsen. Utifrån Staffanstorps stads- och 

kvarterstruktur ansågs 1 km vara en rimlig avgränsning för modellen. En kilometer 

kan också anses vara ett rimligt avstånd att lätt kunna ta sig till och från idrottsplatsen 

till fots eller med cykel. De objekt som låg inom 1 kilometer från Staffansvallen fick 

tillhöra effektgruppen och resterande objekt (som låg utanför 1 kilometer från 

Staffansvallen) fick tillhöra kontrollgruppen.  

 

Utöver de två dummyvariablerna skapades ytterligare en DID variabel, en variabel 

där de två dummyvariablerna är multiplicerade som fick värdet 1 för de objekt som 

låg nära Staffansvallen (inom 1 kilometer) och som såldes efter invigningen av 

Staffansvallen. Koefficienten för den multiplicerade variabeln kommer visa den 

effekt som Staffansvallen skapat efter det att den byggdes om. 
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7 Resultat och analys  

De två modellerna, som skapats med de två datamängderna som finns beskrivna i 

kapitel 6, fick var för sig genomgå en regressionsanalys för att kunna dra slutsatser 

om vilken påverkan kultur & fritid har på fastighetspriser. I det här avsnittet kommer 

resultatet av regressionsanalyserna att presenteras och analyseras för att sedan i 

kapitel 8 kunna bidra till en gemensam slutsats. Precis som i kapitel 6 kommer 

kommunmodellen att presenteras först och därefter Staffanstorpsmodellen. Viktigt att 

komma ihåg är att de två modellerna utgår från två olika datamängder, ett hämtat från 

kommun- och landstingsdatabasen Kolada och ett levererat av företaget Valueguard.  

 

7.1 Kommunmodell  

Målet med kommunmodellen är att förklara det genomsnittliga fastighetspriset i 

kommuner i Skåne genom ett antal variabler som på kommunnivå anses förklara 

fastighetspriser och där värdena skiljer sig åt mellan kommunerna. 

 

Kommunmodellen består av flera delmodeller där variabler som berör kultur & fritid 

tillfördes en grundmodell i olika steg. Alla modellerna som skapats med datamängden 

har förklaringsgrader som ligger runt 99 % vilket betyder att modellerna förklarar 99 

% av variationen i den beroende variabeln. Utifrån teorin är ett högt värde på 

förklaringsgraden bra om man har en teoretisk underbyggd modell. Dock är det 

ovanligt med ett så pass högt värde som kommunmodellen visar. Förklaringsgraden 

har en tendens att öka ju fler variabler som läggs till en modell vilket kan vara fallet i 

kommunmodellen. Den höga förklaringsgraden i kommunmodellen kan bero på för 

många variabler eller att den stämmer och att modellen faktiskt förklarar 99 % av 

variationen.   

 

De mest intressanta variablerna att studera och analysera är variablerna som berör 

kultur & fritid. Det som studeras är om variablerna är signifikanta, värdena för 

koefficienter samt tolkningen av koefficientvärdena. Kultur- och fritidsvariablerna har 

tillförts i olika steg för att se om det finns en påverkan för alla olika typer av kultur- 

och fritidsfaktorer gemensamt eller om det endast är ett fåtal faktorer som har en 

påverkan på fastighetspriser.  

 

Utifrån Richard Floridas teorier om den kreativa klassen bör kultur & fritid ha en 

positiv påverkan på fastighetspriser eftersom kreativitet är det som idag skapar 

tillväxt och driver på ekonomin, se kapitel 3.4 om den kreativa klassen. Utifrån teorin 

bör resultatet av analysen visa positiva koefficienter för kultur- och fritidsvariablerna. 
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De ingående variablerna i modellerna förklaras i kapitel 6.1.3 och resultatet av 

regressionsanalyserna återfinns i tabell 7 på nästa sida och visar β-koefficienter, t-

värden samt p-värden för alla ingående variabler.   



Tabell 7. Resultat av regressionsanalys - Kommunmodellen 

Beroende variabel:  

ln(FastighetsprisSmåhus)   
Grundmodell 

 
Aggregerad Kultur & Fritid 

 
Separerat Kultur & Fritid 

 
Uppdelade Kultur & Fritid 

Oberoende variabler  β-koefficient  t-värde P-värde   β-koefficient  t-värde P-värde   β-koefficient  t-värde P-värde   β-koefficient  t-värde P-värde 

Kommunvariabler                                

Havet (dummy) -0,019151 -0,39 0,698   -0,019982 -0,40 0,686   -0,021502 -0,43 0,664   -0,032504 -0,66 0,511 

Tågstation (dummy) 2,430081 10,82 0,000   2,416344 10,58 0,000   2,147059 9,12 0,000   2,166649 8,97 0,000 

Invånare -0,000005 -5,43 0,000   -0,000005 -5,30 0,000   -0,000005 -5,27 0,000   -0,000005 -5,04 0,000 

Eftergymnutbildn 0,740932 2,70 0,007   0,734213 2,67 0,008   0,761112 2,75 0,006   0,663114 2,36 0,019 

Skatteintäkter  0,000004 1,18 0,238   0,000004 1,15 0,250   0,000003 1,09 0,275   0,000004 1,23 0,218 

Ålder19 0,862534 1,55 0,122   0,851367 1,52 0,128   0,826294 1,48 0,140   0,925207 1,62 0,105 

Ålder39 0,165541 0,29 0,771   0,171603 0,30 0,763   0,259028 0,45 0,653   0,331142 0,57 0,572 

Ålder64 (referensgrupp) 
 

(referensgrupp) 
 

(referensgrupp) 
 

(referensgrupp) 

ÅlderPensionär  -1,950783 -3,70 0,000   -1,918184 -3,57 0,000   -1,845417 -3,41 0,001   -1,741255 -3,16 0,002 

Företagare 1,214778 1,36 0,175   1,181923 1,31 0,190   1,094663 1,21 0,227   1,537632 1,68 0,093 

Förvärvsarbetare 1,053283 6,23 0,000   1,042033 6,05 0,000   1,058521 6,12 0,000   1,058611 6,06 0,000 

Skola  -0,000010 -0,06 0,954   -0,000015 -0,08 0,933   -0,000019 -0,11 0,914   0,000002 0,01 0,993 

Kultur- och Fritidsvariabler                                 

KulturFritid         0,000004 0,34 0,731                 

  Fritidsverksamhet                  0,000014 0,89 0,371         

  ‣ Fritidsgård                         -0,000024 -0,44 0,662 

  ‣ AllmFritidsverks                         -0,000048 -1,19 0,233 

  ‣ IdrottFritidAnläggn                         0,000027 1,65 0,100 

  Kulturverksamhet                  -0,000017 -0,70 0,484         

  ‣ Bibliotek                         0,000083 1,59 0,113 

  ‣ AllmKulturverks                         -0,000035 -1,21 0,227 

  ‣ MusikKulturSkola                         -0,000210 -2,13 0,330 

  ‣ BidragStudieorg                         -0,000017 -0,11 0,914 

Dummyvariabler                                

År JA 
   

JA 
   

JA 
   

JA 
  

Kommun JA 
   

JA 
   

JA 
   

JA 
  



Grundmodellen 

Många variabler i grundmodellen är inte signifikanta på en 5 % nivå vilket visas 

genom att deras p-värden är över 0,05. Att variabler inte är signifikanta kan innebära 

att variablerna inte har någon effekt d.v.s. att det finns en risk att värdet av effekten är 

0. Detta är dock ingen slutsats man kan dra utan man kan endast konstatera att det inte 

går att visa om variablerna har någon effekt. Av de signifikanta variablerna i 

grundmodellen är Tågstation den variabel som visar sig ha störst påverkan på den 

beroende variabeln. Tolkningen av dummyvariabelns koefficient är att i kommuner 

med minst en tågstation är fastighetspriserna i genomsnitt 1036 procent högre än i 

kommuner utan tågstation, allt annat lika. Värdet är beräknat med hjälp av 

tolkningsformeln för dummyvariabler i en log-level modell från kapitel 5.3.2. 

Koefficienten visar ett väldigt högt värde vilket anses vara misstänksamt och kan 

innebära specifikationsfel i modellen. Det höga värdet för variabeln Tågstation kan 

också innebära att variabeln mäter något helt annat än just vilken påverkan en 

tågstation har på fastighetspriser inom en kommun.  

 

Aggregerad Kultur & Fritid 

I nästa modell har en aggregerade kultur- och fritidsvariabel tillförts grundmodellen 

och resultatet liknar resultatet från grundmodellen. Koefficienterna, t-värdena samt p-

värdena har väldigt lika värdena för variablerna från grundmodellen. Samma variabler 

är signifikanta på en 5 % signifikansnivå vilket visar sig genom p-värden som är över 

0,05 eller t-värde som ligger mellan 1,96 och -1,96. Den aggregerade variabeln 

KulturFritid, som är en variabel som innehåller alla delgrenar av kultur & fritid från 

den givna datamängden, är inte signifikant på en 5 % nivå. Resultatet visar på att man 

inte kan säga om variabeln KulturFritid har någon effekt på det genomsnittliga 

fastighetspriset för kommuner i Skåne.  

 

Separerat Kultur & Fritid 

I modellen där kultur & fritid är separerade i två variabler visar sig variablerna för 

kulturverksamhet och fritidsverksamhet båda vara inte signifikanta precis som för 

modellen med den aggregerade kultur- och fritidsvariabeln. Man kan alltså inte säga 

om kulturverksamhet eller fritidsverksamhet som fristående grupper har någon 

påverkan på det genomsnittliga fastighetspriset för kommuner i Skåne.  

 

Uppdelade Kultur & Fritid 

Den sista modellen innehåller alla delgrenar av kultur & fritid uppdelade i separata 

variabler. I modellen är en del variabler (från grundmodellen) 

insignifikanta/signifikanta precis som i de tidigare presenterade modellerna. De 

separerade variablerna för kultur & fritid visar ett varierat resultat. På en 5 % 

signifikansnivå är alla variablerna inte signifikanta men på en 10 % signifikansnivå är 

variabeln för idrotts- och fritidsanläggningar signifikant. Tolkningen av koefficienten 

är att för varje krona per invånare som en kommun satsar på idrotts- och 

fritidsanläggningar ökar det genomsnittliga fastighetspriset i kommunen med 0,0027 
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%. Variabeln Bibliotek är inte signifikant både på en 5 % och 10 % nivå men har det 

näst lägsta p-värdet, efter IdrottFritidAnläggningar. Tolkningen av koefficienten för 

bibliotek är att för varje krona per invånare som en kommun satsar på bibliotek ökar 

det genomsnittliga fastighetspriset i kommunen med 0,0083 %. 

 

Gemensam analys för alla modeller  

Ingen av kultur- och fritidsvariabler visade sig vara signifikanta på en 5 % 

signifikansnivå i någon modell. Man kan inte säga något om de utvalda kultur- och 

fritidsvariablerna har någon påverkan på det genomsnittliga fastighetspriset för 

kommuner i Skåne. Resultatet från analyserna visar inga tecken på att kultur & fritid 

har en positiv påverkan på fastighetspriser eftersom variablerna inte är signifikanta på 

en 5 % nivå. Den enda variabel som kan anses påverka positivt på en 10 % 

signifikansnivå utifrån resultatet är idrott- och fritidsanläggningar vilket är en 

intressant variabel att undersöka ytterligare. Resultatet av alla modeller visar vilken 

påverkan som finns under tidsperioden 2000 till 2015 eftersom det är det valda 

tidsintervall som modellerna bygger på. Viktigt att poängtera är att de ingående 

kultur- och fritidsvariablerna utgörs endast av kommunal verksamhet som är 

skattefinansierad. Modellerna visar inte hur kommersiella kultur- och 

fritidsverksamheter påverkar fastighetspriser utan endast kommunal verksamhet. 

 

7.2 Staffanstorpsmodell 

Målet med Staffanstorpsmodellen är att med hjälp av fastighetsknutna faktorer 

förklara fastighetspriserna för hus i Staffanstorp. Variablerna som används i modellen 

finns beskrivna i kapitel 6.2.3. Staffanstorpsmodellens syfte är att klarlägga vilken 

påverkan närhet till kultur- och fritidsanläggningar har på fastighetspriser. Utöver 

analysen på Staffanstorpsmodellen har Difference-in-difference modellen, som 

skapats som ett komplement till Staffanstorpsmodellen, analyserats för att undersöka 

vilken påverkan idrottsplatsen Staffansvallen har på fastighetspriserna i Staffanstorp. 

Beskrivning av DID-modellen finns i kapitel 6.2.4.  

 

Båda modellerna har i regressionsanalyserna en förklaringsgrad på 67 procent vilket 

betyder att 67 procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av 

modellerna. Den intressanta variabeln att studera i Staffanstorpsmodellen är variabeln 

med avstånd till idrottsplatsen Staffansvallen som är den enda kultur- och 

fritidsanläggning som undersökts i analysen då de övriga anläggningarna som ansågs 

vara intressanta att undersöka i Staffanstorp togs bort på grund av problem med höga 

korrelationsvärden. Resultatet från de två regressionsanalyserna finns presenterat i 

tabell 8.  
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Tabell 8. Resultat av regressionsanalys - Staffanstorpsmodellen 

 

Staffanstorpsmodellen  

Alla de objektspecifika variablerna förutom dummyvariabeln Kedjehus är 

signifikanta på en 5 % nivå. Variablernas p-värden är låga och t-värdena är över 1,96 

eller under -1,96 vilket fastställer att variablerna är signifikanta. De objektspecifika 

variablerna påverkar alla fastighetspriset positivt förutom variabeln Ålder. Att 

koefficienten för Ålder skulle påvisa ett negativt samband kan förklaras genom att 

nyare hus är dyrare än äldre. Ju äldre ett hus är desto lägre blir fastighetspriset. 

Storleken på variabeln är 0,24 % vilket betyder att för varje år som går minskar 

fastighetens värde med 0,24 % om allt annat är lika.  

 

Lägesvariabeln för avstånd till närmsta busshållplats är signifikant med en negativ 

koefficient vilket kan tolkas som att ju längre bort från en busshållplats en fastighet 

ligger desto lägre är priset på den fastigheten. Avstånd till centrum är inte signifikant 

och vi kan därför inte säga om den har någon påverkan på fastighetspriset. Närhet till 

idrottsplatsen Staffansvallen är signifikant med en negativ koefficient vilket tolkas 

Beroende variabel:  

ln(Försäljningspris)  
Staffanstorpsmodellen 

 
Difference-in-Difference 

Oberoende variabler  β-koefficient  t-värde P-värde   β-koefficient  t-värde P-värde 

Objektspecifika variabler                

Boarea 0,003274 14,68 0,000   0,003312 14,91 0,000 

Biarea 0,001118 6,48 0,000   0,001135 6,60 0,000 

Tomtarea 0,000044 7,67 0,000   0,000044 7,73 0,000 

Villa (dummy) 0,107824 5,30 0,000   0,106908 5,29 0,000 

Kedjehus (dummy) 0,039016 1,79 0,074   0,031667 1,45 0,147 

Radhus (dummy) (referenshus) 
 

(referenshus) 

Standardpoäng 0,010171 5,55 0,000   0,009680 5,30 0,000 

Ålder -0,002470 -6,83 0,000   -0,002490 -6,93 0,000 

Lägesvariabler              

 avstBuss -0,000104 -2,64 0,008   -0,000077 -1,89 0,059 

avstCentrum 0,000017 0,50 0,620   0,000005 0,14 0,889 

avstStaffansvallen  -0,000087 -3,85 0,000   -0,000121 -4,70 0,000 

DID variabler                

InvignStaffansvallen         0,2754822 1,85 0,064 

NäraStaffansvallen         -0,1517178 -3,29 0,001 

DIDStaffansvallen          0,0839096 1,95 0,052 

Dummyvariabler                

Månad JA        JA      

Postnummer JA        JA      
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som att ju närmre Staffansvallen fastigheten befinner sig desto högre är 

fastighetspriset. En meter närmre Staffansvallen ger en 0,0087 % ökning i 

fastighetspriset. Värdet för koefficienten är väldigt låg men variabeln är signifikant 

vilket gör att vi kan med 95 % säkerhet säga att en påverkan finns. Precis som för 

Kommunmodellen är Staffanstorpsmodellens resultat begränsat till ett tidsintervall 

och det är inom det tidsintervallet som vi kan säga att ett samband finns. 

Tidsintervallet för Staffanstorpsmodellen sträcker sig från juni 2010 till april 2017. 

Eftersom tidsintervallet sträcker sig till 2017 kan man tänka sig att det samband som 

finns enligt modellen förmodligen även gäller idag.   

 

Difference-in-Difference modellen  

Variablerna som är samma som i Staffanstorpsmodellen visar liknande resultat i DID 

modellen. Variabeln Kedjehus är inte signifikant liksom avståndvariabeln till 

Centrum. Avstånd till närmsta busshållplats är i skillnad från resultatet från 

Staffanstorpsmodellen inte signifikant i DID modellen på en 5 % nivå.  

 

DID variablerna visar i modellen vilken påverkan idrottsplatsen Staffansvallen har på 

fastighetspriser i Staffanstorp under tidsperioden juni 2010 till april 2017. Endast en 

av variablerna, variabeln NäraStaffansvallen, är signifikant på en 5 % nivå men alla 

tre DID variablerna är signifikanta på en 10 % nivå. Koefficienten för 

dummyvariabeln InvignStaffansvallen kan tolkas som att fastigheter som såldes efter 

invigningen av Staffansvallen har ett 32 % högre värde än fastigheter som såldes 

innan Staffansvallen invigdes. Variabeln NäraStaffansvallens koefficient kan tolkas 

som att om en fastighet befinner sig inom en radie på 1 km från Staffansvallen är 

priset på fastigheten 14 % lägre än om den hade legat utanför radien. 

NäraStaffansvallen säger lite emot vad resultatet från variabeln för avstånd till 

Staffansvallen från Staffanstorpsmodellen visar. Variabeln DIDStaffansvallen har en 

positiv koefficient som kan tolkas som att priset på en fastighet är 8,8 % högre om det 

säljs efter det att Staffansvallen invigdes och om det ligger inom 1 km från 

Staffansvallen. Koefficienternas värden är beräknade med hjälp av tolkningsformeln 

för dummyvariabler i en log-level modell från kapitel 5.3.2. 
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8 Slutsats 

De mest intressanta resultaten, utifrån syftet med undersökningen, är de som berör 

kultur & fritid. Resultatet från regressionsanalysen på Kommunmodellen visade att 

ingen av de oberoende kultur- och fritidsvariablerna var signifikanta på en 5 % nivå. 

Signifikanstestet undersökte om koefficienterna var skilda från noll. Eftersom 

variablerna inte var signifikanta kan man inte förkasta nollhypotesen på en 5 % 

signifikansnivå. På en 10 % signifikansnivå visade sig en kultur- och fritidsvariabel 

från kommunmodellen vara signifikant: idrotts- och fritidsanläggningar. Man kan 

alltså med 90 % sannolikhet säga att det finns en påverkan på fastighetspriser. 

Eftersom variabeln har en positiv koefficient kan man säga att idrotts- och 

fritidsanläggningar påverkar det genomsnittliga fastighetspriset för kommuner i 

Skåne positivt. Värdet på koefficienten är 0,000027 vilket tolkas som att för varje 

krona per invånare en kommun i Skåne satsar på idrott- och fritidsanläggningar ökar 

det genomsnittliga fastighetspriset i kommunen med 0,0027 %.  

 

Kommunmodellen visar endast den kommunalt drivna kultur- och 

fritidsverksamheten vilket gör resultatet intressant för Skånes kommuners kommunala 

arbete. Förutom utbudet som kommunerna erbjuder finns det också kommersiellt 

driven kultur- och fritidsverksamhet som inte undersöks i kommunmodellen. 

Slutsatsen som dras att idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv påverkan kan 

dras utifrån de kommunalt drivna anläggningarna.  

 

Kultur- och fritidsvariablerna som används i kommunmodellen är 

nettokostnadsvariabler. En fråga man kan ställa sig är i fall nettokostnaden är ett bra 

mått att använda sig av vid undersökning av den kommunala kultur- och 

fritidsverksamhetens påverkan på fastighetspriser. Ett konsumentöverskott uppstår 

om det finns en skillnad mellan vad konsumenterna maximalt är villiga att betala och 

vad de faktiskt betalar. Vid kommunal verksamhet är det svårt att veta hur mycket 

kommunen tar betalt för olika verksamheter och en del verksamheter är förmodligen 

subventionerade vilket gör att nettokostnaden som används i kommunmodellen kan 

bli missvisande. Kanske hade ett annat mått på kommunernas kultur- och 

fritidsverksamheter visat ett annat resultat.   

 

Resultatet från Staffanstorpsmodellen visar vilken påverkan avståndet till 

idrottsplatsen Staffansvallen har på fastighetspriserna för småhus i Staffanstorp. 

Idrottsplatsen Staffansvallen var den enda kultur och fritidsanläggning som fick ingå i 

modellen efter specifikation på grund av problem med multikollinearitet. Enligt 

resultatet är variabeln för avståndet till Staffansvallen signifikant på en 5 % nivå med 
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ett koefficientvärde på -0,000087 vilket kan tolkas som att för varje meter närmare 

Staffansvallen en fastighet ligger ökar fastighetspriset på fastigheten med 0,0087 %.  

 

Genom Difference-in-Difference modellen undersöktes idrottsplatsen Staffansvallen 

ytterligare genom att undersöka det om det fanns en påverkan av idrottsplatsens 

ombyggnad som blev klar 2011. Resultatet visar att idrottsplatsen har haft en positiv 

påverkan på fastighetspriser efter ombyggnaden på fastigheter som ligger inom en 

radie på en kilometer från idrottsplatsen.   

 

En slutsats som kan dras från resultatet av regressionsanalyserna är att idrotts- och 

fritidsanläggningar har en positiv påverkan på fastighetspriser. Modellerna på de två 

olika datamängderna bidrar till slutsatsen på två olika nivåer, på kommunnivå och 

fastighetsnivå. Både närhet till en idrottsanläggning och hur mycket en kommun 

satsar på idrotts- och fritidsanläggningar ger positiv påverkan på fastighetspriser. 

Kommunmodellen klarlägger vilken påverkan som finns för de idrotts- och 

fritidsanläggningarna som finns i kommunen och som kommunen tillhandahåller. 

Staffanstorpsmodellen klarlägger vilken påverkan som finns av att idrottsplatsen 

Staffansvallen finns nära bostaden, det vill säga vilken påverkan själva företeelsen av 

anläggningens har på fastighetspriser. Tidigare forskning visar liknande resultat där 

undersökningar gjorts på närhet till olika idrottsanläggningar.  

 

Viktigt att poängtera är att slutsatserna om att det finns ett samband ges utifrån 

undersökningens specificerade modeller som bygger på två specifikt utvalda 

datamängder. Andra datamängder eller annorlunda specifikation av modellerna hade 

kunnat ge ett annat resultat. Ytterligare undersökningar kring ämnet hade kunnat 

stärka de slutsatser som dras i denna undersökningen. 

 

Förväntningen att fler kultur och fritidsvariabler skulle visa sig vara signifikanta i 

kommunmodellen fanns eftersom teorier samt forskare säger att det finns en trend för 

ett ökat kultur- och fritidsintresse. Enligt litteraturen som studerats inför arbetet 

uppmärksammas kultur som en viktig attraktionskraft när hushålls ska välja 

bostadsort och som näringsgren för att skapa ekonomisk tillväxt. En förväntning 

fanns att kultur & fritid skulle påverka fastighetspriserna positivt enligt 

mikroekonomiska teorier om utbud och efterfrågan samt urban ekonomiska teorier 

kring vad som skapar attraktivitet i ett område. En förklaring till varför ingen effekt 

kunde påvisas i undersökningen kan vara att trenden som anses finnas inte har 

avspeglats på fastighetspriser på det sätt som förväntades.  

 

Enligt Richard Floridas teorier om den kreativa klassen dras kreativa människor till 

kreativa platser. Ytterligare en förklaring till varför ingen påverkan kunde påvisas för 
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många av variablerna i undersökningen är att de satsningar som kommuner gör på 

kultur & fritid inte avspeglar hur kreativ en plats är. Utifrån Richard Floridas teorier 

vill människor från den kreativa klassen själv vara delaktiga i de aktiviteter de håller 

på med. De vill hellre använda sin egen kropp och utmanar sig än att sitta på läktaren 

och kolla på en match. Kanske är utbudet av kultur & fritid som kommunerna 

erbjuder i fel format och inte tillräckligt utmanande för att locka till sig människor 

från den kreativa klassen.  

 

Det som examensarbetet har kunnat visa, utifrån den datamängd som använts i 

undersökningen, är att satsningar på idrotts- och fritidsanläggningar kan påverka 

fastighetspriser positivt vilket är en slutsats som kommuner kan ha nytta av i sitt 

kommunala arbete gällande kultur & fritid. Gällande de övriga kultur- och 

fritidsverksamheterna som undersöktes kan ingen slutsats dras. Några slutsatser om 

hur man med hjälp av kultur & fritid kan locka till sig människor från den kreativa 

klassen och därmed höginkomsttagande skattebetalare kan inte heller dras från 

undersökningen utan ytterligare studier bör utföras för att kunna dra sådana slutsatser.  

 

Förslag till vidare forskning  

Det hade varit intressant att undersöka kreativitetens påverkan ytterligare genom att 

kolla på andra kreativa platser i staden som utegym, cykelstråk och promenadstråk 

där människorna får använda sin kreativitet för att skapa en rolig och spännande 

fritid. Att undersöka kultur & fritid genom en kvantitativ ansats och genom 

regressionsanalys är endast ett sätt att undersöka dess påverkan. Andra typer av 

analyser som är mer kvalitativa skulle vara ett bra komplement till denna 

undersökning för att skapa en djupare förståelse av resultatet. Som nämnds tidigare är 

kanske inte satsningarna som kommuner gör rätt sätt att mäta kultur & fritid på och 

därför kan eventuellt en annan typ av analys skapa större förståelse över dess 

påverkan än vad som kunnat visas genom denna undersökning.   

 

Undersökningen som gjordes på Staffanstorp hade varit intressant att utföra på flera 

städer där andra typer av kultur- och fritidsanläggningar kan undersökas. Större städer 

kan erbjuda ett annat utbud genom en större efterfrågan och det hade varit intressant 

att undersöka avstånden till dessa anläggningar samt jämföra skillnader.  
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